Demokraci / Përfaqësim / Autonomi / Shërbim

për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Tiranë, mars 2020

Ky publikim u pregatit me bashkëpunimin e Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë dhe Shoqatës për Autonomi Vendore, me kontributin e
ekspertëve:
Agron Haxhimali, Adelina Farrici, Aida Cacaj, Kelmend Zajazi dhe
Elton Stafa.

Deklarim
Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi
i Reformës Administrative Territoriale» i zbatuar nga Zyra e Programit të Kombeve
të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në partneritet me Qeverinë
Shqiptare dhe e mbështetur nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Italisë, Suedisë,
Zvicrës, USAID dhe nuk pasqyron qëndrimet e institucioneve të lartpërmendura.
Autorët e kësaj broshure garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të
marra gjatë pregatitjes së botimit.

Përmbajtja
HYRJE

7

METODOLOGJIA

9

D1. AUTONOMIA E VETËQEVERISJES VENDORE

14

D2 – CILËSIA E SHËRBIMEVE VENDORE

23

D11. Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore
15
D111. Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore
15
D112. Zbatimi i parimit të mbrojtjes ligjore të vetëqeverisjes vendore
15
D12. Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore
16
D121. Autonomia e vetëqeverisjes vendore për të rregulluar dhe administruar komptencat vendore 16
D122. Autonomia administrative e vetëqeverisjes vendore
16
D123. Monitorimi dhe mbikëqyrja e organeve të vetëqeverisjes vendore
17
D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore
17
D131. Kompetencat tatimore të vetëqeverisjes vendore për taksat vendore
17
D132. Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore për tarifat e shërbimet vendore
18
D133. Autonomia Fiskale Vendore - Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave totale të njësisë së
vetëqeverisjes vendore
18
D134. Autonomia Financiare Vendore – Raporti i të ardhurave vendore të veta të përdorura ndaj të
ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore
19
D135. Përqindja e transfertave të pakushtëzuara në totalin e transfertave të përftuara nga njësia e
vetëqeverisjes vendore
19
D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor
20
D141. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore - Niveli i realizimit të të ardhurave të veta
vendore përkundrejt planit fillestar
20
D142. Besueshmëria e buxhetit vendor - Niveli i realizimit buxhetit vendor përkundrejt planit fillestar 20
D143. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore – Detyrimet tatimore të pambledhura
21
D144. Qëndrueshmëria buxhetore vendore – Detyrimet financiare të prapambetura të njësisë së
vetëqeverisjes vendore kundrejt palëve të treta
21

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
25
D211. Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta
25
D2111. Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta (% e popullsisë që merr
shërbimin)
25
D2112. Përqindja e popullsisë që mbulohet nga landifille të standartizuara
25
D2113. Norma e riciklimit (%)
26
D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
27
D2121. Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë
27
D2122. Shtrirja e shërbimit të kanalizimeve
28
D2123. Trajtimi i ujrave të ndotur
29
D2124. Performanca e Shërbimeve – Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/ditë]
29
D2125. Performanca e Shërbimeve – Humbjet e ujit [m3 /km/d]
30
D213. Efiçensa e Energjisë
31
D2131. Bashkitë kanë hartuar Plane Veprimi për Efiçensën e Energjisë
31
D2132. Bashkia ka nënshkuar Konventën Europiane të Kryetarëve për qëndrueshmëri vendore të
energjisë
31

3

D214. Lëvizshmëria urbane
32
D2142. Cilësia e shërbimeve të transportit publik urban
32
D2144. Cilësia e infrastrukturës rrugore vendore
34
D22. ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR
35
D2211. Ekzistojnë strategji të zhvillimit vendor
35
D2212. Proçesi i Planifikimit më Pjesëmarrje të Zhvillimit Ekonomik Vendor
36
D2213. Buxheti për Zhvillim (Shpenzimet Kapitale kundrejt shpenzimeve totale)
37
D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)
37
D2301. Bashkitë dhe institucionet në varësi për arsimin ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi 37
D2302. Bashkitë dhe institucionet në varësi për kulturën ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi 39
D2303. Bashkitë dhe institucionet në varësi për sportin ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi 41
D2304. Bashkitë dhe institucionet në varësi për ndihmën ekonomike ndërmarrin planifikim
strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma
raportimi/monitorimi
43
D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE
45
D2401. Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut dhe Menaxhimin e pasojave (Strategji të Zhvillimit
Vendor, Strategji për Emergjencat Civile)
45
D2402. Shërbimi i Mbrojtjes Civile të NjQV
47
D2403. Programi Vullnetar i Mbrojtjes Civile (Elementë të Njësive Vullnetare në nivel lokal)
48
D2404. Pajisja me reparte zjarrfikse
49
D2405. Lehtësi në prokurimin publik në raste të emergjencave
50
D25. QYTETET SMART
51
D2512. Norma e papunësisë – Përqindja e papunësisë tek personat të aftë për punë
51
D2513. Norma e papunësisë tek të rinjtë – Përqindja
52
D2514. Përballueshmëria e strehimit - % e popullsisë që mund të përballojë strehimin
53
D2515. Fluksi i turizmit - Numri i turistëve në vit për banor
54
D252. Qytetet Smart: Qeverisja
55
D2521. Politika e qytetit smart
55
D2522. Koncepti i qytetit smart njihet nga administrata vendore
56
D2523. Buxheti-Shpenzime të bashkisë për tranzicionin në qytete smart
57
D2524. Bashkëpunimi ndërinstitucional – Sa bashkitë bashkëpunojnë me institucionet qendrore
lidhur me konceptin e qytetit smart
57
D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit; Mbetjet e Ngurta
Urbane dhe Ekosistemi)
58
D2531. Konsumi i energjisë në banesa për frymë (ekuivalenti i kg naftë)
58
D2532. Emetimet e CO2 - Emetimet e CO2 në ton për frymë në vit
59
D2533. Dendësia e popullsisë
60
D2534. Strategji për përballimin e ndryshimeve klimaterike
60
D254. Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)
61
D2541. Gjatësia e korsive për biçikleta
61
D2542. Nxitja e stilit të shëndetshëm të jetesës – Sa përpjekje bëhen për të hartuar politika
62
D2543. Qasja në internet në ambiente publike
63
D255. Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)
64
D2551. ICT - Publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë
64
D2552. ICT - Publikimi i të dhënave për Prokurimin
65
D2553. ICT - Publikimi i të dhënave për Menaxhimin e Tokës
66

4

D3. PJESËMARRJA DHE PËRGJEGJSHMËRIA

68

D4 - NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE NË DIALOG NDËRQEVERITAR

83

MATRICA E VLERËSIMIT

90

KRAHASIMI ME EVROPËN JUGLINDORE

96

D3101. Sigurohet pjesëmarrja gjithëpërfshirëse e publikut në proceset vendimmarrëse vendore 69
D3101. Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje në nivel lokal
69
D3102. Buxhetimi me pjesëmarrje
71
D3103. Komuniteti lokal është i përfshirë në zbatimin e politikave vendore.
73
D3103. Pjesëmarrja qytetare në zbatimin e politikave vendore
73
D32. PËRGJIGJA NDAJ QYTETARËVE
74
D3201. Informimi për të gjitha grupet e qytetarëve - Informim falas për informacione me rëndësi
publike.
74
D3202. Bashkia u përgjigjet propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të qytetarëve
75
D33. TRANSPARENCA
76
D3301. Informimi mbi shpenzimet buxhetore - Transparenca e Buxhetit (përfshirja dhe perspektiva
e qytetarëve)
76
D3302. Qasja në procedurat e brendshme të punës së bashkisë
77
D3303. Qasja në vendimet e organeve vendore
78
D34. PËRGJEGJËSIA
79
D3401. Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e Bashkisë
79
D3403. Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e saj nga qytetarët.
Monitorimi dhe Vlerësimi të bazuar në Komunitet.
80
D3403. Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e saj nga
qytetarët. Monitorimi dhe Vlerësimit të bazuar në Komunitet.
80

D41. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar
84
D411. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në proceset vendimmarrëse strategjike të
shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
84
D412. Kontributi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në qëndrueshmërinë financiare të shoqatave
përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
84
D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar
85
D421. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në forumet profesionale të shoqatave
përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
85
D422. Aktivizmi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kuadrit ligjor, institucional dhe
operacional për qeverisjen vendore
85
D423. Pjesëmarrja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në Takimet e Këshillit Konsultativ Qeveri
Qendrore – Qeveri Vendore
86
D424. Numri i propozimeve të paraqitura nga njësia e vetëqeverisjes vendore
87
D43. Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore
87
D431. Përqindja e opinioneve dhe propozimeve njësisë të pranuara dhe përfshirë në legjislacion
87
D432. Relevanca e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të miratuara
87
D44. Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun ndërqeveritar në nivel
ndërkombëtar
88
D441. Aksesi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në organizata që promovojnë qeverisjen vendore në
nivel ndërkombëtar
88
D442. Mobilizimi i resurseve për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar
88

5

6

Hyrje
Decentralizimi dhe veteqeverisja vendore
është një shpërndarje e përcaktuar e
autoritetit në hierarkinë shtetërore si pjesë
e rregullimit politik, administrativ, shoqëror
dhe ekonomik të një vendi. 47 shtete
Evropiane kanë miratuar Kartën Evropiane të
Vetqeverisjes Vendore që përcakton parimet
bazë të decentralizimit dhe vetëqeverisjes
vendore. Pra, të gjithë shtetet në Evropë nuk
kanë asnjë dyshim se decentralizimi është
shtyllë kryesore e një shoqërie moderne,
ku qytetarët janë në qendër të vëmendjes
së sektorit publik, i cili me decentralizim të
mëtejshëm afrohet edhe më shumë pranë
qytetarëve dhe përmirëson cilësinë e jetës
së tyre. Ndërkohë, zbatimi i procesit të
decentralizimit shënon shpesh batica dhe
zbatica në shumë vende Evropiane, sidomos
tek ato vende ku procesi nuk bazohet në
ndonjë traditë të gjatë, siç është dhe rasti i
Shqipërisë.
Zhvillimi dhe përsosja e decentralizimit është
padyshim një proces i vazhdueshëm që
përfshin një dialog të mirëfilltë shoqëror se
çfarë sistemi politik duam të ndërtojmë dhe
në çfarë mënyre të organizojmë ofrimin e
shërbimeve publike për qytetarët. Ky dialog
duhet të bazohet në një kuptim të përbashkët

se çfarë nënkuptojmë në fakt me konceptin
e “decentralizimit” dhe si mund ta masim e
vlerësojmë atë sa më objektivisht në mënyrë
që ky dialog të jetë sa më kuptimplotë.
Ky është pikërisht qëllimi i këtij publikimi,
në kuadër të bashkëpunimit me Programin
e UNDP-se STAR2, ku Shoqatat e Bashkive
të Shqipërisë rekomandojnë përdorimin
e një instrumenti të përdorur gjerësisht
nga vendet Evropiane për matjen e cilësisë
së funksionimit te vetëqeverisjes vendore
nëpërmjet Dimensioneve dhe Treguesve te
Indeksit të Monitorimit të Decentralizimit
(IMD) për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore.
Prej vitit 2014, në Shqipëri janë ndërmarrë një
sërë iniciativash për të reformuar pushtetin
vendor në shërbim të një decentralizimi
real e të domosdoshëm. Ndryshimi i hartës
administrative u pasua me nje ligj të ri
organik, një strategji të re ndërsektoriale për
decentralizimin, ligjin e parë për financat
vendore, reformimin e taksës së ndërtesës,
për të përmendur disa nga arritjet kryesore
ligjore.
Bashkitë tashmë janë në vitin e tyre të gjashtë
dhe operojnë me kufij të rinj, me një shtrirje
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më të gjerë gjeografike, që sjell nevojën
për ristrukturim të shërbimeve, burimeve
njerëzore dhe financiare. Kësaj i shtohen dhe
një sërë analizash, mendimesh, opinionesh,
perceptimesh, raporte nga burime te
ndryshme dhe është mirë të kuptohet, njihet
dhe të bëhet vlerësimi mbi bazë të treguesve
sasiorë dhe cilësorë, si mjete matëse dhe
monitoruese të punës së pushtetit vendor.
Për të ndihmuar qeverisjen vendore dhe
atë qendrore në këtë proces jo të lehtë
përmirësimi të vazhdueshëm të sistemit
ligjor, institucional dhe operacional të
administratës publike qendrore e vendore
në tërësi, Shoqata e Bashkive e Shqipërisë
(ShBSh) dhe Shoqata për Autonomi Vendore
në Shqipëri (ShAV), në bashkëpunim me
Rrjetin e Shoqatave të Autoriteteve Vendore
në Evropën Juglindore (NALAS) sjellin
Katalogun e Treguesve të Decentralizimit
për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në
Shqipëri.
Ky katalog është një instrument për
vlerësimin dhe monitorimin e gjendjes,
performancës dhe tendencave të
dimensioneve dhe elementëve të ndryshëm
të decentralizimit dhe qeverisjes vendore.
Si i tillë, ky indeks ka për objektiv kryesor të
ndihmojë njësitë e vetëqeverisjes vendore
në Shqipëri të kuptojnë më mirë dhe në
mënyrë të koordinuar se cilat janë pikat
e tyre të forta e të dobëta e cilët duhet të
jenë hapat në vijim. Ai ndihmon njësitë e
vetëqeverisjes vendore të hartojnë një plan
veprimi të strukturuar dhe integral për
të përmirësuar performancën e tyre dhe
cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Katalogu
gjithashtu është një instrument shumë me
vlerë edhe për qeverisjen qendrore, pasi
i aplikuar në shkallë kombëtare, mund të
ndihmojë politikëbërësit për të kuptuar më
mirë se cilat janë arritjet kryesore në fushën
e decentralizmit, cila është gjendja aktuale,
cilat janë sfidat dhe vështirësitë kryesore të

8

qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve
më të mira për qytetarët e si mund të
tejkalohen këto sfida nëpërmjet reformave.
Katalogu bazohet në Metodologjinë e Indeksit
të Observatorit Rajonal të Decentralizimit
(IORD) për Evropën Juglindore, hartuar nga
NALAS. IORD është aplikuar nga NALAS
në nivel rajonal në vendet e Evropës
Juglindore. Katalogu vjen i përshtatur dhe
kontekstualizuar për vlerësimin individual dhe
realitetin e bashkive tona. Përmes vlerësimit
të treguesve të ndarë në 4 dimensione:
a) autonomia e qeverisjes vendore;
b) cilësia e shërbimeve publike;
c) pjesëmarrja qytetare; dhe
d) dialogu ndërqeveritar,
secila bashki ka mundësinë të vetëvlerësojë
numerikisht stadin e decentralizimit,
autonomisë, cilësisë së shërbimeve,
pjesëmarrjes qytetare dhe dialogut të arritur
deri më sot, e në këtë mënyrë të hartojë
lehtësisht një plan veprimi të integruar për
administratën vendore për përmirësimin e
mëtejshëm.
Kujt i shërben ky katalog me tregues të
decentralizimit?
Katalogu është hartuar për të zgjedhurit
vendorë, kryetarë dhe këshilltarë, punonjës
të bashkive, përfaqësues të institucioneve
qendrore dhe aktorëve të tjerë të përfshirë
në fushën e decentralizimit dhe demokracisë
vendore, dhe shërben për të kuptuar më mirë
se ku jemi, çfarë kemi bërë e mbi të gjitha,
të kuptojmë se si duhet ti përmirësojmë më
tej përpjekjet vendore dhe kombëtare për
përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Ky
vlerësim do mundësojë dhe identifikimin e
pikave të dobëta për të përqenduar më tej
përpjekje dhe burime për përmirësim.

Metodologjia
Indeksi i Monitorimit të Decentralizimit
(IMD) për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore
është një instrument për vlerësimin dhe
monitorimin simultan e multidimensional
të decentralizimit dhe qeverisjes vendore.
Synimi kryesor i IMD është që të kontribuojë
në përmirësimin e vazhdueshëm të
performancës së njësive të vetëqeverisjes
vendore, në dimensionet kryesore të
decentralizimit dhe të pritshmërive të
qytetarëve kundrejt bashkive të tyre. Së dyti,
synimi i IMD është që të informojë përpjekjet
e politikëbërësve vendorë e qendrorë në
përmirësimin e reformave dhe kuadrit ligjor,
institucional dhe operacional për qeverisjen
vendore.
IMD bazohet në Metodologjinë e Indeksit të
Observatorit Rajonal të Decentralizimit (IORD)
për Evropën Juglindore, hartuar nga NALAS,
Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore

në Evropën Juglindore, me mbështetjen e
më shumë se 50 ekspertëve nga 12 vende
anëtare të NALAS. IORD është aplikuar me
sukses nga NALAS në nivel rajonal në vendet
e Evropës Juglindore.
IMD është përshtatur për vlerësimin
individual të bashkive me kontekstin dhe
realitetin e bashkive në Shqipëri nga SHAV,
ShBSh dhe NALAS. IMD bazohet në 70
tregues, të organizuar në 4 dimensione
kryesore:
>
>
>

>

D1 – Autonomia e Vetëqeverisjes Vendore
D2 – Cilësia e Shërbimeve Publike Vendore
D3 – Pjesëmarrja Qytetare dhe
Përgjegjshmëria e Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore
D4 – Aktvizmi i Njësisë së Vetëqeverisjes
Vendore në Dialogun Ndërqeveritar
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Dimensionet dhe grupet kryesore të
treguesve paraqiten në figurën 1, më poshtë:
Përzgjedhja e treguesve. Treguesit janë
përshtatur nga Metodologjia e Indeksit të
Observatorit Rajonal të Decentralizimit (IORD)
për Evropën Juglindore, hartuar nga NALAS.
Megjithatë, treguesit janë përshtatur për
vlerësimin individual dhe realitetin e bashkive
në Shqipëri. Në çdo rast, treguesit janë
përzgjedhur mbi bazën e disa kritereve:
1) vlefshmëria – që të kenë një lidhje të
fortë me decentralizimin dhe qeverisjen
vendore;
2) rëndësia – vlerësimi jep një matje të
diçkaje që “është e rëndësishme”;
3) saktësia – treguesi mat saktë atë që
synon të masë;
4) dobishmëria – rezultati i vlerësimit
tregon diçka të dobishme për
përmirësimin e mëtejshëm të disa
aspekteve;
5) fizibiliteti – treguesi është i matshëm;
6) kredibiliteti – treguesi përdoret edhe nga
organizata të tjera serioze në vlerësime të
tjera;
7) validimi – treguesi është testuar dhe
përdorur më herët edhe nga organizata të
tjera;
8) specificiteti – treguesi është specifik.
Llojet e treguesve. Metodologjia bazohet
në vlerësim objektiv të treguesve sasiorë
dhe cilësorë. Rreth një e treta janë tregues
sasiorë, ndërsa dy të tretat janë të natyrës
cilesore.
Të dhënat për treguesit sasiorë duhen
bazuar në të dhëna dhe statistika zyrtare. Për
shembull treguesi ‘Autonomia fiskale vendore
- Raporti i të ardhurave të veta ndaj të
ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes
vendore’ bazohet në të dhënat faktike zyrtare
të njëjsisë së vetëqeverisjes vendore për
të ardhurat e veta fiskale dhe të ardhurat
e saj totale, duke përfshirë edhe burime të
tjera; ose ‘Cilësia e shërbimeve - Shtrirja e
shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të
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ngurta (% e popullsisë që merr shërbimin)’,
po ashtu bazohet në të dhëna faktike zyrtare
mbi shkallën e ofrimit të shërbimit, numrin e
popullsisë që përfton shërbimin përkundrejt
numrit total të popullsisë në juridiksionin e
njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Ndërsa treguesit cilësorë kryesisht bazohen
në opinionin dhe perceptimin e ekspertëve
dhe të zyrtarëve që praktikojnë funksione
në fushat përkatëse (për shembull Treguesi
cilësor ‘Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe
ligjore për vetëqeverisjen vendore’ bazohet në
perceptimin e ekspertëve dhe të zgjedhurve
vendore mbi shkallën e zbatimit konkret të
parimeve të vetëqeverisjes vendore. Gjithsesi,
në dhënien e vlerësimit, ekspertët apo të
zgjedhurit vendorë duhet të mbështesin
opinionin apo perceptimin e tyre në fakte dhe
burime zyrtare.
Gjithsesi, edhe vlerësimi i treguesve cilësorë
bazohet në një sistem më vete që ndihmon
ekspertin në dhënien e vlerësimit final. Për
shembull, treguesi cilësor ‘Perceptimi i cilësisë
së shërbimit të transportit publik’, bazohet në
vlerësimin e të dhënave faktike zyrtare për
tre elemente si p.sh., aksesi (nr. i përdoruesve)
në shërbim, vazhdimësia e ofrimit të shërbimit
(për sa kohë ofrohet shërbimi), si dhe niveli
i kënaqësisë së pasagjerëve (nëpërmjet
anketimeve zyrtare periodike që duhen bërë
nga vetë njësia e vetëqeverisjes vendore).
Shkalla e vlerësimit. Për secilin prej treguesve
të IMD, ashtu si në rastin e IORD është
zhvilluar një sistem vlerësimi i përshkallëzuar.
Një element i rëndësishëm konceptual në
përcaktimin e “shkallëve” apo “niveleve” të
vlerësimit është përkufizimi i një situate
‘ideale’ të dëshirueshme, ose e thënë ndryshe
vlerësimi maksimal. Të gjithë treguesit
ndjekin shkallën e tipit Likert me vlerësim
nga 1 në 2, 1 në 3, 1 në 4 dhe 1 në 5 ku për
secilën prej 2, 3, 4 apo 5 shkallëve paraqiten
përshkrime të detajuara se çfarë nënkupton
ajo shkallë. Kjo ndihmon që vlerësimi me një
shkallë të caktuar të bazohet në një kuptim
“të njëjtë” të vlerësimit dhe progresit për
secilin ekspert që bën vlerësimin. Normalisht,

shkalla e tretë, e katërt apo e pestë, tregon
situatën më të mirë të mundshme, ndërsa
shkalla e parë tregon nivelin më bazik dhe më
pak të zhvilluar.
Në fakt, këto shkallë paraqesin një përshkrim
të vizionit se si duhet të duket një stad i
zhvilluar i decentralizimit dhe performancë
e lartë e njësisë së vetëqeverisjes vendore
në fushat përkatëse. Pra ky sistem, orienton
ekspertët për të kuptuar mirë dhe qartë
çfarë po vlerësojnë dhe çfarë nënkupton
vlerësimi me një shkallë apo një tjetër. Kjo
ndikon drejtpërsëdrejti në reduktimin e
“subjektvizmit” të ekspertëve në dhënien e
vlerësimeve (vetëvlerësim).
Vlerësimet e ekspertëve pastaj konvertohen
në një shkallë uniforme për të gjithë
treguesit nga 1 në 10, nëpërmjet metodës
së normalizimit së të dhënave, ku 1 tregon
një stad shumë të ulët të zhvillimit apo
performancës dhe 10 shënon stadin
maksimal të zhvillimit të decentralizimit apo
performancës së njësisë së vetëqeverisjes
vendore. Mënyra e konvertimit prezantohet
më poshtë përshkrimin e agregimit të të
dhënave.
Pesha e treguesve. Një element tjetër i
rëndësishëm në ndërtimin e çdo indeksi
është aplikimi i peshave për treguesit e
ndryshëm, të cilët mund të kenë rëndësi dhe
impakt të ndryshëm. Sipas OECD-së, vështirë
se mund të gjehet konsesus se cila është
mënyra më e përshtatshme për vendosjen
e peshave të treguesve të ndryshëm në
një indeks. Gjithsesi, peshat e IMD-së
janë të bazuara në peshat e përcaktuar
në Metodologjinë e NALAS për IORD, të
përcaktuar nga testimi i disa metodave
statistikore si:
a) pesha të njëjta;
2) pesha sipas opinionit të ekspertëve; dhe
3) pesha të nxjerra me modelin ‘unobserved
components’ (UCM).
Agregimi i të dhënave. Treguesit individualë
të një indeksi mund të agregohen sipas

metodave të ndryshme. Edhe në këtë rast,
metoda e agregimit e përzgjedhur është ajo
e IORD-së, e bazuar ne kriteret e shumëfishta
dhe agregim gjeometrik. Vlera finale e
treguesit bazohet në mesataren e “vlerave”
të përcaktura nga vlerësimet individuale të
ekspertëve për treguesin. Të dhënat më pas
normalizohen dhe vlera e treguesit shprehet
në invetervalin nga 1 në 10. Kjo i bën të
dhënat më të krahasueshme dhe neutralizon
differencat në shkallët e vlerësimit, pasi
disa tregues vlerësohen në shkallën nga
1-2, 1-3, disa nga 1 në 4 dhe të tjerë nga
1-5. Normalizimi kryhet sipas formulës së
mëposhtme:

Ku:

-

-

-

-

-

a tregon vlerën minimale të shkallës
së dëshiruar për shprehjen e vlerës
së treguesve, në rastin konkret është
1, pasi vlerat shprehen në invervalin
1-10.
b tregon vlerën maksimale të shkallës
së dëshiruar për shprehjen e vlerës së
treguesve, në rastin konkret është 10,
pasi vlerat shprehen në intervalin 1-10
x është vlera e cila do të normalizohet,
në rastin konkret është mesatarja e
vlerësimit të ekspertëve për treguesin
specifik;
min (x) tregon minimumin e shkallës
së vlerësimit të treguesit, në rastin
konkret është 1, pasi shkalla e
vlerësimit të treguesve individualë
varion nga 1-3, 1-4 ose 1-5;
max (x) tregon maksimumin e shkallës
së vlerësimit të treguesit, në rastin
konkret varion sipas numrit të
shkallëve të vlerësimit të treguesit,
pasi mund të jetë, 3, 4 ose 5, pasi
shkalla e vlerësimit të treguesve
individualë varion nga 1-3, 1-4 ose 1-5;

Vlera e grupit të treguesve (nën indeksi), si
për shembull, D13 – Autonomia Fiskale dhe
Financiare e Vetëqeverisjes Vendore kryhet
duke mbledhur vlerat e normalizuara dhe
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të peshuara të secilit tregues që bën pjesë
brenda këtij grupi. Më konkretisht vjen
si shumatore e shumëzimit të vlerësë së
normalizuar të secilit tregues treguesit me
peshën relative të secilit treguesi, ku pesha
relative vjen si pjesëtim i peshës së treguesit
me peshën e grupit të treguesve brenda
dimensionit. E njëjta metodë ndiqet edhe
për të nxjerrë vlerën finale të Dimensionit, si
p.sh., Dimensionit 1 - Autonomia e Vetëqeverisjes
Vendore.
Vetëvlerësimi. Njësitë e vetëqeverisjes
vendore mund të kryejnë vetëvlerësimin
duke e shpërndarë katalogun pranë
nëpunësve dhe të zgjedhurve vendorë që
dëshirojnë të marrin pjesën në këtë proces.
Gjithashtu mund të ftojnë qytetarë, media
dhe organizata të shoqërisë civile aktive në
territorin e tyre, për të patur një vlerësim
sa më të plotë dhe objektiv. Rekomandohet
që njësitë e vetëqëeverisjes vendore të
përcaktojnë burimet e nevojshme njerëzore
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që do të koordinojnë dhe ndjekin procesin e
vetëvlerësimit dhe do të përpunojnë dhe do
të krijojnë vizualizime të të dhënave, që të
mund të përdoren për një diskutim të gjerë
brenda komuniteteve e në përfundim të
koordinojnë procesin e hartimit të një plani
veprimi për përmirësimin e elementeve të
ndryshme që kanë nevojë për përmirësim.
Krahasimi i rezultateve. Mënyra e ndërtimit
të Katalogut, lejon krahasimin e rezultateve
me njësitë e tjera të vetëqeverisjes vendore
që do të kryejnë vetëvlerësimin. Në të njëjtën
kohë, meqënëse NALAS tanimë ka bërë
matjen e parë të situatës së decentralizimit
në Evropën Juglindore, bashkia e cila do të
vetëvlerësojë situatën në komunitetin e saj,
do të mund të krahasojë rezultatin e matjes
me mesataren në Evropën Juglindore dhe
kështu drejtpërsëdrejti mund të identifikojë
fushat ku bashkia ka më shumë përparim dhe
fushat ku duhet të punojë edhe më shumë.
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D1. AUTONOMIA E
VETËQEVERISJES
VENDORE
Kodi Emërtimi i dimensionit / Indeksit / Treguesit
D1

AUTONOMIA E VETËQEVERISJES VENDORE

D11

Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

D111

Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

D112

Zbatimi i parimit të mbrojtjes ligjore të vetëqeverisjes vendore

D12.

Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore

D121

Autonomia e vetëqeverisjes vendore për të rregulluar dhe administruar kompetencat
vendore

D122

Autonomia administrative e vetëqeverisjes vendore

D123

Monitorimi dhe mbikëqyrja e organeve të vetëqeverisjes vendore

D13

Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

D131

Kompetencat tatimore të vetëqeverisjes vendore për taksat vendore

D132

Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore për tarifat e shërbimet vendore

D133
D134
D135
D14
D141
D142
D143
D144
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Autonomia Fiskale Vendore - Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave totale të
njësisë së vetëqeverisjes vendore
Autonomia Financiare Vendore – Raporti i të ardhurave vendore të veta ndaj të
ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore
Përqindja e transfertave të pakushtëzuara në totalin e transfertave të përftuara nga
njësia e vetëqeverisjes vendore
Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor
Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore - Niveli i realizimit të të ardhurave
të veta vendore përkundrejt planit fillestar
Besueshmëria e buxhetit vendor - Niveli i realizimit buxhetit vendor përkundrejt planit
fillestar
Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore – Detyrimet tatimore të
pambledhura
Qëndrueshmëria buxhetore vendore – Detyrimet financiare të prapambetura të
njësisë së vetëqeverisjes vendore kundrejt palëve të treta

D11. Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore
D111. Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore
Indeksi

D11. Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

Treguesi

D111. Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

Përkufizimi

Burimi
Shkalla
Përshkrimi

Ky tregues shqyrton masën në të cilën njësitë e vetëqeverisjes vendore zbatojnë parimet
dhe garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëeverisjen vendore, në të gjithë elementet
që përfshin ‘vetëqeverisja’ vendore.
Kushtetuta, Ligji për Vetëqeverisjen Vendore, ligjet sektoriale, perceptimi i ekspertëve dhe
përfaqësuesve vendor
1

2

3

Parimet dhe garancitë

Parimet dhe garancitë

Parimet dhe garancitë

kushtetuese për vetëqeverisje

kushtetuese për vetëqeverisje

kushtetuese për vetëqeverisje

vendore nuk aplikohen

aplikohen, por jo në të gjitha

aplikohen sikurse parashikuar

gjerësisht.

sferat e veprimit apo të drejtat

në Kushtetutë dhe kuadrin

e njësive të vetëqeverisjes

ligjor për qeverisjen vendore.

vendore.

D112. Zbatimi i parimit të mbrojtjes ligjore të vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D11. Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

Treguesi

D112. Zbatimi i parimit të mbrojtjes ligjore të vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Treguesi vlerëson shkallën e zbatimit të mekanizmave ekzistuese për mbrojtjen ligjore
të njësive të vetëqeverisjes vendore ndaj autoriteteve të qeverisjes qendrore, në mënyrë
që të sigurojnë ushtrimin e lirë të kompetencave të tyre dhe respektimin e parimeve të
vetëqeverisjes vendore.

Burimi

Kushtetuta, Kuadri ligjor për vetëqeverisjen vendore, perceptimi i ekspertëve dhe
përfaqësuesve vendorë.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

E drejta e bashkive për
mbrojtjen ligjore dhe të
apelimit të vendimeve të
qeverisjes qendrore është më
së shumti një e drejtë “teorike”
e nuk zbatohet gjerësisht.

Bashkitë kanë të drejtën
për mbrojtjen ligjore dhe të
apelojnë vendimet e qeverisjes
qendrore që cënojnë parimin
e autonomisë por nuk janë të
inkurajuara ta bëjnë këtë.

Për të zgjidhur
mosmarrëveshjet me
qeverisjen qendrore, njësitë
e vetëqeverisjes vendore
lirisht mund të bëjnë
rekurs në sistemin gjyqësor
kombëtar, përfshirë Gjykatën
Kushtetuese për cënimin e
autonomisë së tyre pa patur
frikën e kundërveprimeve
apo pasojave nga qeveria
qëndrore.
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D12. Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore
D121. Autonomia e vetëqeverisjes vendore për të rregulluar dhe administruar komptencat
vendore
Indeksi

D12. Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D121. Autonomia e vetëqeverisjes vendore për të rregulluar dhe administruar
komptencat vendore

Përkufizimi

Treguesi vlerëson nivelin e autonomisë së njësive të vetëqeverisjes vendore për të
rregulluar dhe administruar funksionet e tyre, pa ndërhyrje nga nivelet më të larta të
qeverisjes.

Burimi

Kuadri ligjor për vetëqeverisjen vendore, perceptimi i ekspertëve dhe përfaqësuesve
vendorë.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

Njësitë e vetëqeverisjes

Njësitë e vetëqeverisjes

Njësitë e vetëqeverisjes

vendore gëzojnë autonomi

vendore gëzojnë autonomi

vendore gëzojnë autonomi

vetëm për ushtrimin e disa

në ushtrimin e komptencave

të plotë në ushtrimin e

kompetencave administrative.

rregullatore dhe administrative

funksioneve të tyre të veta, si

Qeveria qendrore ndërhyn

për shumicën e funksioneve.

në rrafshin rregullator ashtu

vazhdimisht në kompetencat e

Shpesh ka edhe ndërhyrje nga

edhe atë administrativ, sikurse

vetëqeverisjes vendore.

qeveria qëndrore.

përcaktuar në ligj. Qeveria
qendrore ndërhyn vetëm në
rastet e parashikuara me ligj.

D122. Autonomia administrative e vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D12. Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D122. Autonomia administrative e vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Treguesi synon të paraqesë shtrirjen e autonomisë organizative të njësive të
vetëqeverisjes vendore përsa i përket strukturës organizative dhe burimeve njerëzore,
në përputhje me funksionet vendore; përfshin elementë si planifikimi, rekrutimi,
emërimi, pagat dhe shpërblimet, promovimi, shkarkimi etj.);

Burimi

Ligji për vetëqeverisjen vendore; kuadri ligjor për nëpunësit civil dhe punonjësit publikë,
perceptimi i ekspertëve dhe përfaqësuesve vendor

Shkalla
Përshkrimi

2

Njësitë e vetëqeverisjes

Njësitë e vetëqeverisjes

Njësitë e vetëqeverisjes

vendore kanë të drejtë të

vendore kanë të drejtë

vendore kanë të drejtë të plotë

vendosin për organizimin e

për organizimin e tyre të

të vendosin për organizimin

tyre të brendshëm, por qeveria

brendshëm. Gjithsesi, qeveria

e brendshëm administrativ.

qëndrore ndërhyn vazhdimisht

qendrore vazhdimisht

Kushtet e punës të nëpunësve

në përcaktimin e strukturave

‘sugjeron’ modele standarde

vendorë lejojnë tërheqjen e

organizative dhe burimeve

për organizimin e brendshëm

stafit të kualifikuar, ofrojnë

njerëzore për disa funksione

të bashkive, ndërkohë që

mundësi trajnimi e zhvillimi

vendore të rëndësishme.

vazhdojnë të ekzistojnë

professional, si dhe paga dhe

barriera ligjore dhe financiare

shpërblime të përshtatshme

për të tërhequr staf të

me punën dhe performancën.

kualifikuar.
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3

1

D123. Monitorimi dhe mbikëqyrja e organeve të vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D12. Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D123. Monitorimi dhe mbikqyrja për ligjshmërinë e punës së organeve të
vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Treguesi vlerëson shkallën e aplikimit të mbikqyrjes së vetëqeverisjes vendore sikurse
parashikuar nga kuadri ligjor për qeverisjen vendore dhe ai sektorial.

Burimi

Ligji për vetëqeverisjen vendore, Ligji për organizimin e organeve shtetërore, perceptimi
i ekspertëve

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

Monitorimi dhe mbikqyrja nga
qeverisja qendrore shtrohet
jo vetëm mbi ligjishmërinë
e vendimeve të organeve të
vetëqeverisjes vendore, por
edhe mbi përmbajtjen dhe
cilësinë e tyre, duke tejkaluar
përcaktimet ligjore për
autonominë e vetëqeverisjes
vendore.

Monitorimi dhe mbikqyrja
fokusohen vetëm tek
ligjshmëria e vendimeve
të organeve të qeverisjes
vendore, megjithatë, shpesh,
prefekti apo agjenci të
tjera të qeverisjes vendore
ndërhyjnë edhe në brendinë
e vendimeve, sidomos përsa i

Monitorimi dhe mbikqyrja
fokusohen vetëm tek
ligjshmëria e vendimeve
të organeve të qeverisjes
vendore, dhe në mënyrë të
vecantë e më të zgjeruar vetëm
për funksionet e deleguara.
Mbikqyrja administrative
bazohet dhe kufizohet në
parimin e proporcionit të
rëndësisë së interesit të cilin
synon të mbrojë.

përket elementëve financiarë.

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore
D131. Kompetencat tatimore të vetëqeverisjes vendore për taksat vendore
Indeksi

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D131. Kompetencat tatimore të vetëqeverisjes vendore për taksat vendore

Përkufizimi

Treguesi vlerëson shkallën në të cilën njësia e vetëqeverisjes vendore mund të taksojnë
në mënyrë të pavarur taksapaguesit në juridiksionin e saj, përfshirë bazën dhe nivelin
e taksës, grupet e nëngrupet e taksapaguesve, apo bazave taksuese. Në thelb treguesi
vlerëson nëse pushteti vendor ka kompetenca të mjaftueshme për të vendosur nivelin
dhe përbërjen e të ardhurave të tij.

Burimi

Ligji për vetëqeverisjen vendore, Ligji për financat e vetëqeverisjes vendore, Ligji për
taksat vendore;
Raporti i NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Juglindore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

Njësitë e
vetëqeverisjes
vendore nuk
përcaktojnë bazën
apo nivelin e asnjë
takse vendore e as
nuk kanë të drejtën të
vendosin një taksë të
re vendore.

Njësitë e
vetëqeverisjes
vendore vendosin
vetëm për nivelin e
disa taksave vendore
me peshë të vogël
në buxhetin e tyre
(që nuk përbëjnë më
shumë se 20% të të
ardhurave të tyre
fiskale)

3

4

Njësitë e

Njësitë e
vetëqeverisjes
vendore mund të
vendosin edhe një
taksë të re vendore
dhe mund të vendosin
mbi bazën dhe
normën e taksave të
tjera të rëndësishme
vendore, pa asnjë
kufizim nga nivelet më
të larta të qeverisjes

vetëqeverisjes
vendore vendosin për
nivelin e disa taksave
vendore dhe mund
të bëjnë modifikime
brenda disa normave
të përcaktuara nga
qeveria qendrore.
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D132. Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore për tarifat e shërbimet vendore
Indeksi

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D132. Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore për tarifat e shërbimet
vendore

Përkufizimi

Treguesi vlerëson shkallën e autonomisë dhe kompetencave të njësive të
vetëqeverisjes vendore për të përcaktuar në mënyrë të pavarur llojet dhe nivelet e
tarifave për shërbimet vendore, përfshirë këtu shërbimet bazë vendore të menaxhimit
të mbetjeve, ndricimit etj, dhe shërbimet administrative.

Burimi

Ligji për vetëqeverisjen vendore, Ligji për financat e vetëqeverisjes vendore, Ligji për
taksat vendore
Raporti i NALAS për treguesit e decentralizimit fiskal në Evropën Juglindore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

Llojet dhe nivelet
e tarifave dhe
detyrimeve për
shërbimet publike
vendore përcaktohen
nga qeveria
kombëtare dhe/ose
legjislacioni kombëtar.

Llojet dhe nivelet e
tarifave për shërbimet
publike vendore
specifikohen nga
qeveria qendrore
dhe njësitë e
vetëqeverisjes
vendore nuk mund
ti ndryshojnë ato.
Bashkitë mund të
zgjedhin tarifat që do
të aplikojnë nga tarifat
e miratuara me ligj.

4

Njësitë e
Njësitë e
vetëqeverisjes
vetëqeverisjes vendore
vendore kanë të
kanë të drejta të plota
drejtë të përcaktojnë
në përcaktimin e
llojet dhe nivelet
llojeve dhe niveleve të
e tarifave për
tarifave për shërbimet
shërbimet vendore
vendore.
brenda rregullave
dhe procedurave
të përcaktuara nga
legjislacioni kombëtar.

D133. Autonomia Fiskale Vendore - Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave totale të
njësisë së vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D133. Autonomia Fiskale Vendore – Raporti i të ardhurave të veta ndaj të
ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Ky tregues synon të masë nivelin e autonomisë fiskale të njësisë së vetëqeverisjes vendore,
nëpërmjet raportit të të ardhurave të veta fiskale ndaj të ardhurave totale vendore. Pra,
treguesi tregon sa përqind e të ardhurave të saj të përgjithshme gjenerohen në mënyrë
autonome nga vetë njësia. Totali i të ardhurave vendore përfshijnë (të ardhurat e veta
vendore, llojet e ndryshme të transfertave ndërqeveritare, përfshirë këtu transfertat e
kushtëzuara por pa përfshirë huatë vendore). Shkalla e vlerësimit është e bazuar në të
dhënat e Raportit të NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Jug-Lindore.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për administrimin e të ardhurave
vendore.

Shkalla
Përshkrimi
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1

2

3

4

5

Të ardhurat e
veta vendore
përbëjnë më
pak se 15% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore

Të ardhurat e
veta vendore
përbëjnë 1525% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore

Të ardhurat e
veta vendore
përbëjnë 2535% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore

Të ardhurat e
veta vendore
përbëjnë 3550% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore.

Të ardhurat e
veta vendore
përbëjnë mbi
50% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore.

D134. Autonomia Financiare Vendore – Raporti i të ardhurave vendore të veta të përdorura
ndaj të ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D134. Autonomia Financiare Vendore - Raporti i të ardhurave vendore të veta të
përdorura ndaj të ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Ky tregues synon të tregojë sa e pavarur është financiarisht njësia e vetëqeverisjes vendore,
nëpërmjet raportit të të ardhurave që njësia e vetëqeverisjes vendore mund të përdorë
në mënyrë autonome (pa kufizime nga qeveria qendrore) dhe totalit të të ardhurave të
njësisë së vetëqeverisjes vendore. Totali i të ardhurave vendore përfshijnë (të ardhurat e
veta vendore, llojet e ndryshme të transfertave ndërqeveritare, përfshirë këtu transfertat
e kushtëzuara por pa përfshirë huatë vendore. Shkalla e vlerësimit e bazuar në të dhënat
Raportit të NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Jug-Lindore.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për administrimin e të ardhurave
vendore dhe menaxhimin financiar.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

5

Të ardhurat
vendore të veta
të përdorura
në mënyrë
autonome
përbëjnë më
pak se 20 % të
të ardhurave
totale të njësisë
së vetëqeverisjes
vendore

Të ardhurat
vendore të veta
të përdorura
në mënyrë
autonome
përbëjnë 20-30 %
të të ardhurave
totale të njësisë
së vetëqeverisjes
vendore

Të ardhurat
vendore të veta
të përdorura
në mënyrë
autonome
përbëjnë 30-40 %
të të ardhurave
totale të njësisë
së vetëqeverisjes
vendore

Të ardhurat
vendore të veta
të përdorura
në mënyrë
autonome
përbëjnë 40-60 %
të të ardhurave
totale të njësisë
së vetëqeverisjes
vendore

Të ardhurat
vendore të
përdorura
në mënyrë
autonome
përbëjnë
më shumë
se 60% të të
ardhurave totale
të qeverisjes
vendore

D135. Përqindja e transfertave të pakushtëzuara në totalin e transfertave të përftuara nga
njësia e vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D13. Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

Treguesi

D135. Përqindja e transfertave të pakushtëzuara në totalin e transfertave të
përftuara nga njësia e vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Ky tregues paraqet nivelin e autonomisë së njësive të vetëqeverisjes vendore në përdorimin
e transfertave që ato marrin nga buxheti i shtetit. Sa më e lartë të jetë kjo përqindje, aq
më autonome janë njësitë e vetëqeverisjes vendore. Një përqindje e ulët nënkupton se
njësitë e qeverisjes vendore kanë pak hapësirë për të përcaktuar mënyrën e përdorimit të
fondeve, dhe se kjo mënyrë përcaktohet kryesisht nga niveli qëndror. Shkalla e vlerësimit
është e bazuar në të dhënat Raportit të NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në
Evropën Jug-Lindore.

Burimi

Njësia e vetëqeverisjes vendore, Drejtoria përgjegjëse për buxhetin

Shkalla
Përshkrimi

1

2

Grantet e
Transfertat e pakushtëzuara janë
kushtëzuara përbëmbizotëruese;
jnë ndërmjet 20 dhe
transfertat e
40 % (të transfertave
pakushtëzuara
totale)
përbëjnë më pak se
20 % (të transfertave
totale)

3

4

5

Përgjithësisht ka një
ekuilibër: transfertat
e pakushtëzuara
përbëjnë 40 dhe 60
% (të transfertave
totale)

Transfertat e
pakushtëzuara janë
mbizotëruese dhe
përbëjnë 60-80% të
transfertave totale

Pothuajse të gjitha
transfertat janë
të pakushtëzuara,
llogariten në mbi
80% (të transfertave
totale)
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D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor
D141. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore - Niveli i realizimit të të ardhurave
të veta vendore përkundrejt planit fillestar
Indeksi

D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor

Treguesi

D141. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore - Niveli i realizimit të të
ardhurave të veta vendore përkundrejt planit fillestar

Përkufizimi

Treguesi vlerëson shkallën e mbledhjes së të ardhurave vendore nga taksat e tarifat
vendore, menaxhimi i aseteve dhe burimeve të tjera të veta vendore, përkundrejt të
ardhurave të planifikuara për t’u mbledhur në periudhën buxhetore. Ky tregues përafron
kapacitetin fiskal të njësive të vetëqeverisjes vendore, si në drejtim të vullnetit dhe
kapacitetit për të mbledhur të ardhurat sipas të drejtave fiskale e tatimore vendore të
përcaktuara në ligj. Shkalla e vlerësimit bazohet në Metodologjinë ndërkombëtare PEFA.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për administrimin e të
ardhurave vendore.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Niveli i realizimit të

Niveli i realizimit të të

Niveli i realizimit të

Niveli i realizimit të

94% dhe 112%

97% dhe 106%

të ardhurave në të

të ardhurave në të
të veta
të ardhurave në të
paktën
dy nga tre vitet
paktën dy nga tre vitet në të paktën dy nga paktën dy nga tre vitet
e fundit është midis
e fundit është më pak tre vitet e fundit është e fundit është midis
ardhurave

se 92% ose më shumë

midis 92% dhe mbi

se 116%

116%

D142. Besueshmëria e buxhetit vendor - Niveli i realizimit buxhetit vendor përkundrejt planit
fillestar
Indeksi

D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor

Treguesi

D142. Besueshmëria e buxhetit vendor - Niveli i realizimit buxhetit vendor
përkundrejt planit fillestar

Përkufizimi

Treguesi vlerëson nivelin e realizimit të buxhetit vendor përkundrejt planit fillestar
të miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky tregues është shumë i rëndësishëm për të
matur kapacitetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore për një menaxhim financiar
dhe buxhet vendor të qëndrueshëm e të besueshëm. Shkalla e vlerësimit bazohet në
Metodologjinë ndërkombëtare PEFA.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për menaxhimin financiar dhe
buxhetin.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Niveli i realizimit të

Niveli i realizimit të

Niveli i realizimit të

Niveli i realizimit të

buxhetit vendor të

buxhetit vendor të

buxhetit vendor të

buxhetit vendor të

paktën dy nga tre vitet

paktën dy nga tre vitet

e fundit është më pak

e fundit është midis

e fundit është midis

e fundit është midis

se 85% ose më shumë

85% dhe 115%

90% dhe 110%

95% dhe 105%

se 115%
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paktën dy nga tre vitet paktën dy nga tre vitet

D143. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore – Detyrimet tatimore të
pambledhura
Indeksi

D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor

Treguesi

D143. Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore – Detyrimet tatimore
të pambledhura

Përkufizimi

Treguesi vlerëson nivelin e detyrimeve tatimore të pambledhura nga organet përgjegjëse
të vetëqeverisjes vendore në raport me totalin e të ardhurave të mbledhura për atë
vit. Treguesi tregon shkallën e efektivitetit të qeverisjes vendore për të mbledhur të
ardhurat tatimore nga tatimpaguesit që nuk respektojnë pagesën e detyrimeve të tyre
fisale. Shkalla e vlerësimit bazohet në Metodologjinë ndërkombëtare PEFA.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për administrimin e të
ardhurave vendore.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Stoku i detyrimeve
tatimore të
pambledhura në
fund të vitit të fundit
buxhetor është më
shumë se 40% e të
ardhurave të veta të
mbledhura në atë
vit, dhe detyrimet
tatimore më të vjetra
se 12 muaj përbëjnë
më shumë se 75% të
detyrimeve tatimore
për atë vit.

Stoku i detyrimeve
tatimore të
pambledhura në
fund të vitit të fundit
buxhetor është më
pak se 40% e të
ardhurave të veta të
mbledhura në atë
vit, dhe detyrimet
tatimore më të vjetra
se 12 muaj përbëjnë
më pak se 75% të
detyrimeve tatimore
për atë vit.

Stoku i detyrimeve
tatimore të
pambledhura në
fund të vitit të fundit
buxhetor është më
pak se 20% e të
ardhurave të veta të
mbledhura në atë
vit, dhe detyrimet
tatimore më të vjetra
se 12 muaj përbëjnë
më pak se 50% të
detyrimeve tatimore
për atë vit.

Stoku i detyrimeve
tatimore të
pambledhura në
fund të vitit të fundit
buxhetor është më
pak se 10% e të
ardhurave të veta të
mbledhura në atë
vit, dhe detyrimet
tatimore më të vjetra
se 12 muaj përbëjnë
më pak se 25% të
detyrimeve tatimore
për atë vit.

D144. Qëndrueshmëria buxhetore vendore – Detyrimet financiare të prapambetura të njësisë
së vetëqeverisjes vendore kundrejt palëve të treta
Indeksi

D14. Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel Vendor

Treguesi

D144. Qëndrueshmëria buxhetore vendore – Detyrimet financiare të
prapambetura të njësisë së vetëqeverisjes vendore kundrejt palëve të treta

Përkufizimi

Treguesi vlerëson nivelin e detyrimeve financiare të praprambetura të njësisë së
vetëqeverisjes vendore përkundrejt palëve të treta. Treguesi tregon shkallën e efektivitetit
të menaxhimit financiar të qeverisjes vendore për të ruajtur disiplinën fiskalë, për të
siguruar vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve publike dhe për të siguruar menaxhimin
e qëndrueshëm të financave vendore. Shkalla e vlerësimit bazohet në Metodologjinë
ndërkombëtare PEFA.

Burimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria përgjegjëse për menaxhimin financiar dhe
buxhetin.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Stoku i detyrimeve
të prapambetura në
të paktën dy nga tre
vitet e fundit është
më shumë se 10% e
totalit të shpenzimeve
faktike të viteve
buxhetore.

Stoku i detyrimeve
të prapambetura në
të paktën dy nga tre
vitet e fundit është jo
më shumë se 10% e
totalit të shpenzimeve
faktike të viteve
buxhetore.

Stoku i detyrimeve
të prapambetura në
të paktën dy nga tre
vitet e fundit është jo
më shumë se 6% e
totalit të shpenzimeve
faktike të viteve
buxhetore.

Stoku i detyrimeve
të prapambetura në
të paktën dy nga tre
vitet e fundit është jo
më shumë se 2% e
totalit të shpenzimeve
faktike të viteve
buxhetore.
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D2. CILËSIA E
SHËRBIMEVE
VENDORE
Tabela 2: Treguesit e Dimensionit 2: CILËSIA E SHËRBIMEVE VENDORE

Kodi

Emri i Dimensionit / Indeksi / Nën-indeksi / Treguesi

D2

CILËSIA E SHËRBIMEVE VENDORE

D21

SHËRBIMET BASHKIAKE

D211

Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta

D2111

Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta (% e popullsisë që merr shërbimin)

D2112

Përqindja e popullsisë që mbulohet nga landfille të standartizuara

D2113

Norma e riciklimit (%)

D212

Furnizimi me ujë dhe kanalizimet

D2121

Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë

D2122

Shtrirja e shërbimit të kanalizimeve

D2123

Trajtimi i ujrave të ndotur

D2124

Performanca e Shërbimeve – Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/ditë]

D2125

Performanca e Shërbimeve – Humbjet e ujit [m3 /km/d]

D213

Efiçensa e Energjisë

D2131

Bashkitë kanë hartuar Plane Veprimi për Efiçensën e Energjisë

D2132

Bashkitë i janë bashkuar Konventës Europiane të Kryetarëve për qëndrueshmëri vendore të
energjisë

D214

Lëvizshmëria urbane

D2142

Cilësia e shërbimeve të transportit publik urban

D2144

Cilësia e infrastrukturës rrugore vendore

D22

ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

D2211

Ekzistojnë strategji të zhvillimit vendor

D2212

Proçesi i Planifikimit më Pjesëmarrje të Zhvillimit Ekonomik Vendor

D2213

Buxheti për Zhvillim (Shpenzimet Kapitale kundrejt shpenzimeve totale)

D23

ÇËSHTJET SOCIALE (ARSIMI, KULTURA, NDIHMA SOCIALE)

D2301

Bashkitë dhe institucionet në varësi për arsimin ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

D2302

Bashkitë dhe institucionet në varësi për kulturën ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

D2303

Bashkitë dhe institucionet në varësi për sportin ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me
pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi
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D2304

Bashkitë dhe institucionet në varësi për ndihmën ekonomike ndërmarrin planifikim strategjik
efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/
monitorimi

D24

MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

D2401

Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut dhe Menaxhimin e pasojave (Strategji të Zhvillimit
Vendor, Strategji për Emergjencat Civile)

D2402

Shërbimi i Mbrojtjes Civile të NjQV

D2403

Programi Vullnetar i Mbrojtjes Civile (Elementë të Njësive Vullnetare në nivel lokal)

D2404

Pajisja me reparte zjarrfikse

D2405

Lehtësi në prokurimin publik në raste të emergjencave

D25

QYTETET SMART

D251

Qytetet smart: Prosperiteti (Risitë; Punësimi; Barazia; Ekonomi e gjelbër; Zhvillim
ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

D2512

Norma e papunësisë – Përqindja e papunësisë tek personat të aftë për punë

D2513

Norma e papunësisë tek të rinjtë – Përqindja

D2514

Përballueshmëria e strehimit - % e popullsisë që mund të përballojë strehimin

D2515

Fluksi i turizmit - Numri i turistëve në vit për banor

D252

Qytetet Smart: Qeverisja

D2521

Politika e qytetit smart

D2522

Koncepti smart njihet nga administrata vendore

D2523

Buxheti-Shpenzime të bashkisë për tranzicionin në qytete smart

D2524

Bashkëpunimi ndërinstitucional – Sa bashkitë bashkëpunojnë me institucionet qendrore
lidhur me konceptin e qytetit smart

D253

Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit; Mbetjet
e Ngurta Urbane dhe Ekosistemi)

D2531

Konsumi i energjisë në banesa për frymë (ekuivalenti i kg naftë)

D2532

Shkarkimet CO2 – Shkarkimet CO2 në tonë për frymë në vit

D2533

Dendësia e popullsisë

D2534

Strategji për përballimin e ndryshimeve klimaterike

D254

Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)

D2541

Gjatësia e korsive për biçikleta

D2542

Nxitja e stilit të shëndetshëm të jetesës – Sa përpjekje bëhen për të hartuar politika për një
stil të shëndetshëm jetese

D2543

Qasja në internet në ambiente publike Wi-Fi

D255

Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)

D2551

ICT – Publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë

D2552

ICT - Publikimi i të dhënave për Prokurimin

D2553

ICT - Publikimi i të dhënave për Menaxhimin e Tokës

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
D211. Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta
D2111.Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta (% e popullsisë që merr shërbimin)
D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
Indeksi
Nën-indeksi D211. Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta
D2111. Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta (% e popullsisë
Treguesi
që merr shërbimin)

Përkufizimi Përqindja e popullsisë që merr shërbimin

Ky tregues ofron mbulimin e popullsisë me shërbimin e grumbullimit të mbetjeve.
Vlera e synuar është 100%. Nëse treguesi është më pak se 100%, ka mbetje të
pagrumbulluara që sjellin probleme sanitare. Ai tregon automatikisht praninë e
problemit të venddepozitimeve të paligjshme. Banorët që jetojnë në ato zona janë të
ekspozuar ndaj rrezikut për shëndetin e tyre.

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Numri i banorëve të bashkisë (mund të merret nga të dhënat e përgjithshme të
vendit)
b) Numri i banorëve që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbetjeve të ngurta
Llogarisni shpërndarjen e shërbimit [%] = [(b/a) *100]

Shkalla
Përshkrimi

1
Shtrirja e

2

3

4

5

50 - 70 %

71 – 80 %

81 - 90 %

91 – 100 %

shërbimit më pak
se 50%

D2112. Përqindja e popullsisë që mbulohet nga landifille të standartizuara
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Numri i banorëve të bashkisë (mund të merret nga të dhënat e përgjithshme të vendit)
b) Numri i banorëve që kanë qasje në landfille të standartizuara
Llogarisni shpërndarjen e shërbimit [%] = [(b/a) *100]

Shkalla
Përshkrimi

D211. Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta
D2112. Përqindja e popullsisë që mbulohet nga landifille të standartizuara
Bazuar në Strategjinë dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve 2010-2025 është
parashikuar që menaxhimi dhe trajtimi i mbetjeve të bëhet në nivel rajonal për 12 qarqet
ekzistuese. Objektivi kryesor është vendosja në gjendje sigurie të venddepozitimeve
ekzistuese, dhe ndërtimi i venddepozitimeve rajonale sipas standarteve të BE. Aktualisht janë
në fazë studimi dhe ndërtimi disa landfille.
Nga ana tjetër, në përputhje me Direktivën e Këshillit Europian 1999/31 / EC të 26 Prillit 1999
për depozitimin e mbeturinave, mbetjet duhet të dërgohen në venddepozitime që plotësojnë
kërkesat e Direktivës. Qëllimi i Direktivës është të parandalojë ose zvogëlojë ndikimet
negative në mjedis sa më shumë që të jetë e mundur, veçanërisht në sipërfaqen e ujërave,
ujërat nëntokësore, tokën, ajrin dhe shëndetin e njeriut nga depozitimi i mbeturinave, duke
vendosur kushte të rrepta teknike për mbetjet dhe venddepozitimet e tyre.

1

2

3

4

5

Norma ≤ 20% e
popullsisë totale
mbulohet nga
shërbimi

20<Norma≤40 %
e popullsisë
totale mbulohet
nga shërbimi

40 < Norma ≤ 60
% e popullsisë
totale mbulohet
nga shërbimi

60 < Norma ≤ 80
% e popullsisë
totale mbulohet
nga shërbimi

Më shumë se 80%
e popullsisë totale
mbulohet nga
shërbimi
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D2113. Norma e riciklimit (%)
Indeksi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D211. Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta
D2113. Norma e riciklimit (%)
Përqindja e mbetjeve për ripërdorim dhe riciklim të letrës, metalit, plastikës,
qelqit dhe lloje të tjera të mbetjeve shtëpiake ose të mbetjeve të ngjashme me
origjinë tjetër.
Shkalla e riciklimit është përqindja e mbetjeve të riciklueshme që mblidhet dhe
riciklohet pjesëtuar me sasinë e përgjithshme të mbetjeve të riciklueshme që
prodhohen. Ky është një tregues që mund të përdoret nga autoritetet vendore dhe
kombëtare. Shkalla e riciklimit është shumë e rëndësishme për të matur progresin
drejt një ekonomie ricikluese (me qark të mbyllur). Qëllimi është të ndihmojë vendin
të ketë një ekonomi ricikluese, të nxisë riciklimin, të sigurojë lëndë të para dhe krijimin
e vendeve të punës e rritjen ekonomike.
Synimi për riciklimin / rikuperimin e mbetjeve të paketimit është një objektiv kombëtar
(parashikuar në Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve). Strategjia
Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve përcakton drejtimin e politikës së Qeverisë
Shqiptare për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në vitin 2025 e ndarë në
3 faza operacionale me nga 5 vjet secila.
Objektivat e kësaj draft strategjie janë:
Deri në vitin 2020:
•
synon të ndalojë rritjen e mbetjeve bashkiake të prodhuara;
•
Riciklimin/kompostimin 55% të mbetjeve bashkiake; (objektiv i përdorur për
vlerësimin e treguesit)
Deri në 2025:
•
Rikuperimin e energjisë nga 15 % e mbetjeve bashkiake.
•
Reduktimin e mbetjeve bashkiake në lendfill nga 90% që është aktualisht, në
rreth 30%

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Materiale të ricikluara si letër, metal, plastikë, qelq apo të tjera të ngjashme
b) Sasia totale e mbetjeve të prodhuara në letër, metal, plastikë, qelq apo të tjera të
ngjashme
Llogarisni normëni = [(ai/bi) *100]
i- vlerat për materiale të veçanta të ricikluara

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Ministria e Mjedisit
EUROSTAT – Të dhëna për trajtimin e mbetjeve

1
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3

4

5

< 20%

20 – 30 %

30 - 40 %

40 – 55 %

> 55 %

D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
D2121. Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
D2121. Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë
Popullsia që ka shërbim të furnizimit me ujë (lidhje direkte në rrjet ose në afërsi
të një depoje uji të bashkisë) si përqindje e popullsisë totale të bashkisë. Mbulimi
i popullsisë me shërbim është një tregues kyç i zhvillimit. Ky tregues varet nga
saktësia e të dhënave mbi popullsinë dhe numrin e banesave.
Që nga viti 2007, mbulimi i përgjithshëm i furnizimit me ujë ka mbetur i njëjtë, në
nivelin 78.3% deri në vitin 2017. Në krahasim me vitin 2016, ky tregues ka pësuar një
rënie të lehtë si pasojë e Reformës Administrative Territoriale, pasi kjo solli zgjerimin
e zonës së shërbimeve U&K duke përfshirë zonat rurale me mbulim më të ulët. Ky
rezultat thekson dallimin e madh midis zonave urbane dhe rurale. Bazuar në të
dhënat e 2017, mbulimi me furnizmin me ujë arrin 91.8% në zonat urbane ndërsa
mbulimi në zonat rurale arrin në 58.7%.
Strategjia UK 2020-2030 përcakton objektiva afat gjatë dhe afatshkurtër.
objektiva janë:

Këto

• Për vitin 2025, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 91.5%, prej të cilave 98% në zona
urbane dhe 82% në zona rurale;
• Për vitin 2030, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 96.4%, prej të cilave 98% në zona
urbane dhe 94% në zona rurale;

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Numri i banorëve të bashkisë (mund të merret nga të dhënat e përgjithshme të
vendit)
b) Numri i banorëve që kanë qasje në rrjetin e furnizimit me ujë
Llogarisni shpërndarjen e shërbimit [%] = [(b/a) *100]

Burimi i Të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi

http://www.danubis.org/
https:/www.ib-net.org/
WB* https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SMDW.ZS
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime
Instituti i Statistikave

1

2

3

4

5

< 60%

60 -70 %

70 – 80 %

80 -90 %

90 – 100 %
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D2122. Shtrirja e shërbimit të kanalizimeve
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
D2122. Shtrirja e shërbimit të kanalizimeve
Popullsia që ka shërbime të kanalizimeve të ujërave të zeza (lidhje direkte në
rrjet) si përqindje e popullsisë totale të bashkisë.
Që nga viti 2007, mbulimi i përgjithshëm me kanalizime është rritur me 5%. Ky
përmirësim ka ardhur për shkak të rritjes së mbulimit të kanalizimeve në zonat
urbane, ndërkohë që mbulimi me kanalizime në zonat rurale nuk ka pasur
përmirësime. Bazuar në të dhënat e vitit 2017, mbulimi me kanalizime arrin 50.2%
në nivel kombëtar nga ku 75.6% në zonat urbane dhe 12.8% në zonat rurale.
Strategjia UK 2020-2030 përcakton objektiva afat gjatë dhe afatshkurtër. Këto
objektiva janë:
• Për vitin 2025, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 67.3%, prej të cilave 90% në zona
urbane dhe 34% në zona rurale;
• Për vitin 2030, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 74.1%, prej të cilave 96% në zona
urbane dhe 42% në zona rurale;

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Numri i banorëve të bashkisë (mund të merret nga të dhënat e përgjithshme të
vendit)
b) Numri i banorëve që kanë qasje në rrjetin e kanalizimeve
Llogarisni shpërndarjen e shërbimit [%] = [(b/a) *100]

Burimi i Të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi
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http://www.danubis.org/
https://www.ib-net.org/
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SMSS.ZS (Sllovenia)
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime
Instituti i Statistikave

1

2

3

4

5

< 50%

50 -65 %

65 – 80 %

80 -90 %

90 – 100 %

D2123. Trajtimi i ujrave të ndotur
Indeksi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Nën-indeksi D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
Treguesi
D2123. Trajtimi i ujrave të ndotur
Ky tregues paraqet normat e lidhjeve me trajtimin e ujërave të zeza, d.m.th. përqindja e popullsisë
e lidhur me një impiant për trajtimin e ujërave të zeza. “I lidhur” do të thotë në fakt i lidhur me një
impiant për trajtimin e ujërave të zeza përmes një rrjeti publik.
Sipas Strategjisë Kombëtare të UK, vetëm 10.45% e popullsisë urbane është e lidhur me impiant
trajtimi të ujërave të ndotura, shifër e cila mbetet shumë e ulët ndërkohë në zonat rurale nuk ka
mbulim me impiant të trajtimit të ujërave të ndotura.

Përkufizimi
Metoda e
Matjes

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Strategjia UK 2020-2030 përcakton objektiva afat gjatë dhe afatshkurtër. Këto objektiva janë:
• Për vitin 2025, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 21%,
• Për vitin 2030, mbulimi në nivel kombëtar të jetë 33%.

Ky tregues matet në përqindje të popullsisë së lidhur me një impiant për trajtimin e
ujërave të zeza në raport me popullsinë e përgjithshme të bashkisë.
http://www.danubis.org/
https://www.ib-net.org/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urbanwaste-water-treatment-assessment-4
* http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ww_con&lang=en
** http://data.un.org/Data.aspx?d=ENV&f=variableID%3A164
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime

1

2

3

4

5

< 5%

5 -10 %

10 – 20 %

20 - 30 %

>30 %

D2124. Performanca e Shërbimeve – Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/ditë]
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Metoda e
Matjes

Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) 24 orë
b) Numri mesatar i orëve të furnizimit me ujë në ditë për vit
Llogarisni shpërndarjen e shërbimit [%] = [(b/a)*100]

Burimi i Të
dhënave

http://www.danubis.org/
https://www.ib-net.org/
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime

Shkalla
Përshkrimi

D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
D2124. Performanca e Shërbimeve – Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/ditë]
Numri mesatar i orëve të furnizimit me ujë në ditë për vit. Vazhdimësia e shërbimit, e vlerësuar
mesatarisht është rreth 12 orë/ditë në të gjithë sektorin e ujit për vitin 2017, kjo vlerë mbetet
e njëjtë që nga viti 2013, me disa përmirësimeve të vogla midis viteve 2006 dhe 2012. Për më
tepër, ka një ndryshim të madh ndërmjet shoqërive UK ku niveli më i ulët i vazhdimësisë së
shërbimit është 3 orë në
ditë dhe maksimumi 23 orë/ditë.
Në Shqipëri, vetëm 7 shoqëri UK mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujit më shumë se 20 orë/
ditë gjatë gjithë vitit, dhe më shumë se gjysma e shoqërive UK raportojnë më pak se 12 orë/ditë furnizimi
me ujë.
Strategjia UK 2020-2030 përcakton objektiva afat gjatë dhe afatshkurtër. Këto objektiva janë:
• Për vitin 2025, vazhdimësia në nivel kombëtar të jetë 22 orë në ditë,
• Për vitin 2030, vazhdimësia në nivel kombëtar të jetë 24 orë në ditë.

1

2

3

4

5

< 50%

50 -65 %

65 – 80 %

80 -90 %

90 – 100 %
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D2125. Performanca e Shërbimeve – Humbjet e ujit [m3 /km/d]
Indeksi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Nën-indeksi D212. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet
Treguesi
D2125. Performanca e Shërbimeve – Humbjet e ujit [m3 /km/d]
Përkufizimi
Diferenca midis ujit të shpenzuar për furnizim dhe ujit të shitur e shprehur si
përqindje e vlerës neto të ujit për furnizim; si vëllimi i ujit “të humbur” për km rrjet
të shpërndarjes së ujit në ditë; dhe vëllimi i ujit “të humbur” për lidhje në ditë.
Humbjet e ujit (Uji pa të ardhura) përfaqëson ujin që është prodhuar dhe është
“humbur” para se të arrijë tek konsumatori (qoftë përmes rrjedhjeve, përmes
vjedhjeve, ose përmes përdorimit të ligjshëm për të cilin nuk është bërë pagesa).
Një pjesë e kësaj humbje mund të rikuperohet nga veprimet e duhura teknike dhe
menaxheriale. Pastaj mund të përdoret për të përmbushur kërkesat e paplotësuara
(dhe kështu të rrisë të ardhurat për shërbimin), ose të rrisë shpenzimet e ardhshme
për kapitalit për të siguruar furnizim shtesë (dhe kështu të zvogëlojë kostot e
ndërmarrjes).
Në vitin 2017, niveli mesatar i ujit pa të ardhura (UPA) për të gjithë sektorin mbetet i
lartë rreth 65%, duke u krahasuar me vitin 2016 ky tregues ka pësuar një rënie prej
2%. Megjithatë, që nga viti 2007, niveli UPA nuk ka patur asnjë përmirësim të vërtetë.
Për më tepër, niveli i UPA-së varion dukshëm midis shoqërive UK duke filluar nga
12% deri në 84%. Të dhënat për llogaritjen e UPA-së janë kryesisht vlerësime për
shkak të mungesës së matjes në puse, stacionet e pompimit, rezervuarë dhe rrjetin e
shpërndarjes si dhe të nivelit të ulët të matjes tek konsumatorët.
Strategjia UK 2020-2030 përcakton objektiva afat gjatë dhe afatshkurtër.
objektiva janë:
•
Për vitin 2025, uji pa të ardhura të jetë në nivelin 48%;
•

Metoda e
Matjes

Këto

Për vitin 2030, uji pa të ardhura të jetë në nivelin 45%.

Ky tregues llogaritet si volum i ujit për furnizim minus volumin e ujit të faturuar
pjesëtuar më volumin total të ujit për furnizim. Rezultati shumëzohet me 100 dhe
shprehet si përqindje.

Burimi i Të
dhënave

http://www.danubis.org/
https://www.ib-net.org/
* https://www.danva.dk/media/3645/eureau_water_in_figures.pdf (2017)
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime

Shkalla
Përshkrimi
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> 40%

40 -30 %

30 – 20 %

20 -10 %

< 10%

D213. Efiçensa e Energjisë
D2131. Bashkitë kanë hartuar Plane Veprimi për Efiçensën e Energjisë
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE

Metoda e
Matjes
Burimi i Të
dhënave

Ky tregues ka dy shkallë vlerësimi, nëse bashkia ka apo jo një plan veprimi për
eficensën e energjisë.

Shkalla
Përshkrimi

D213. Efiçensa e Energjisë
D2131. Bashkitë kanë hartuar Plane Veprimi për Efiçensën e Energjisë
Planet e Veprimit për Energji të Qëndrueshme – Ky plan përcakton veprimet
konkrete, përgjegjësitë dhe kohën e duhur për të arritur objektivat për konsumin
afatgjatë të energjisë së autoriteteve vendore dhe zvogëlimin e emetimeve të CO2 për
zonën e tyre gjeografike. Ai është dokumenti me të cilin nënshkruesit e Konventës së
Kryetarëve demonstrojnë se si do të arrijnë angazhimin për uljen e 20% të emetimeve
të CO2 deri në vitin 2020.
Ligji aktual i Eficensës së Energjisë, nr. 124, datë 12.11.2015 parashikon që bashkitë të
pregatisin planet bashkiake për eficencën e energjisë dhe të caktojnë një sektor për
energjinë.

Administrata bashkiake

1

2

jo

po

D2132. Bashkia ka nënshkuar Konventën Europiane të Kryetarëve për qëndrueshmëri
vendore të energjisë
Indeksi
D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
Nën-indeksi D213. Efiçensa e Energjisë
D2132. Bashkia ka nënshkuar Konventën Evropiane të Kryetarëve për
Treguesi
qëndrueshmëri vendore të energjisë

Përkufizimi Konventa e Kryetarëve për Klimën dhe Energjinë është e hapur për nënshkrim për të
gjitha autoritetet vendore demokratike me përfaqësues të zgjedhur.

Angazhimet për nënshkruesit e Konventës lidhen me politikën mbi klimën dhe energjinë
të BE-së: Paketa e klimës dhe energjisë për vitin 2020 për nënshkruesit midis 2008 dhe
2015 dhe paketa e vitit 2030, si dhe Strategjisë së BE-së për Përshtatjen në Ndryshimin
e Klimës për nënshkruesit pas vitit 2015.
Nënshkruesit e Konventës angazhohen për një qasje të integruar për zbutjen dhe
adaptimin e ndryshimit të klimës. Atyre u kërkohet të hartojnë, brenda dy viteve të
para të aderimit, një Plan Veprimi për Energjinë e Qëndrueshme dhe Klimën me qëllim
zvogëlimin e emetimeve të CO2 me të paktën 40% deri në vitin 2030 dhe rritjen e
rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.

Metoda e
Matjes
Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Ky tregues ka dy shkallë vlerësimi, nëse bashkia e ka nënshkruar apo jo Konventën
Europiane.
https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html

1

2

Jo

Po
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D214. Lëvizshmëria urbane
D2142. Cilësia e shërbimeve të transportit publik urban
Indeksi
D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
Nën-indeksi D214. Lëvizshmëria urbane
Treguesi
D2142. Cilësia e shërbimeve të transportit publik urban
Përkufizimi Perceptimi për cilësinë e shërbimit të transportit publik
Cilësia e përgjithshme e shërbimeve të transportit përfshin një sërë aspektesh aksesin, rehatinë, kohën e udhëtimit, besueshmërinë, sigurinë, privatësinë, etj - por
udhëtarët zakonisht ndajnë një koncept më gjithpërfshirës të cilësisë, të cilin ky
tregues kërkon ta masë.
Ky tregues përfshin tre aspekte të ndryshme për të perceptuar cilësinë e shërbimit të
transportit publik: Aksesi në transportin publik, Vazhdimësia e Shërbimit të Transportit
Publik dhe perceptimi për cilësinë e shërbimit, sipas anketimeve të qytetarëve.
• Sigurimi i aksesit në transportin publik është një mënyrë e rëndësishme për të
promovuar përdorimin e tij. Ky tregues analizon numrin e stacioneve ose lidhjeve
të transportit publik, përfshirë të gjitha mënyrat e transportit publik; në rastin
tonë të urbanëve.
• Sistemi i Transportit Publik funksionon min. 19 orë / ditë (05: 00-24: 00).
Disponueshmëria e transportit publik jashtë orarit të punës (zakonisht është midis
06:00 dhe 20:00) është thelbësore për lëvizje të pakufizuar.
• Operatorët e transportit publik masin rregullisht perceptimin për cilësinë e
shërbimit, ky tregues përdor rezultatet e anketave për të vlerësuar perceptimin e
cilësisë së transportit publik.

Metoda e
Matjes

Për të vlerësuar sipas shkallës Likert, ju lutemi të keni parasysh kriteret për tu
plotësuar në tabelën e mëposhtme:
A.
Kryeqyteti/
zona të
qendrave të
qyteteve

B.
Zona urbane

C.
Zona rurale

I. Aksesi në
transport publik –
stacionet apo lidhjet
(1-5)
II. Vazhdimësia e
transportit publik –
koha e punës (1-5)
III. Perceptimi për
cilësinë e shërbimit
(1-5)
Vlerësimi mesatar Total = (I+II+III)/3
Vlerësimi mesatar Total do të jetë dhe vlerësimi për këtë tregues.

32

Vlerësimi
mesatar =
(A+B+C)/3

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Administrata Vendore

1

2

3

4

5

Shumë të
pakënaqur:

Disi të
pakënaqur:

As të pakënaqur Disi të
as të kënaqur:
kënaqur:

Shumë të
kënaqur:

- Stacione të

- Ka disa

- Ka një numër të

- Shumë

pakta

stacione

- Nuk ka

- Transporti

- Numër i

konsiderueshëm

mjaftueshëm

stacionesh

stacionesh

- Transporti

- Transporti

stacione
- Transporti

rregullore

publik

për ofrimin

funksionon

publik

publik

funksionon

e transportit

min. 12 o/ditë

funksionon min.

funksionin

min. 19 o/ditë

publik

(06:00-18:00)

14 o/ditë (06:00-

min. 17 o/ditë

(05:00-24:00)

- Nuk kryhen
anketime ose

- Anketimet
kryhen rrallë

20:00)
- Anketimet

(05:00-22:00)
- Anketimet

publik

- Anketimet
kryhen

ato tregojnë

kryhen

vlerësohen dhe

rregullisht për

pakënaqësi

rregullisht

publikohen

vlerësimin e

përfshirë pyetje

performancës.

për më shumë

Rezultatet

se një dimension

përfshihen
në strategji
dhe merren
masa për
përmirësim.
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D2144. Cilësia e infrastrukturës rrugore vendore
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D21. SHËRBIMET BASHKIAKE
D214. Lëvizshmëria urbane
D2144. Cilësia e infrastrukturës rrugore vendore
Perceptimi për cilësinë e infrastrukturës rrugore vendore
Cilësia e përgjithshme e infrastrukturës rrugore përshkruhet në dy aspekte:
ekzistenca e një Plani të Zhvillimit të Rrjetit Rrugor dhe gjendja e këtij rrjeti përfshirë
mirëmbajtjen. Sipas Ligjit 139/2015, “Për vetqeverisjen vendore”, bashkitë janë
përgjegjëse për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore
dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore.
Treguesi do të vlerësojë ekzistencën e një Plani të Zhvillimit të Rrjetit Rrugor, i cili
i mundëson bashkisë të punojë strategjikisht dhe të adresojë çështjet në mënyrë
efikase, i cili duhet të jetë i
azhornuar maksimumi prej 5 vjetësh.
Treguesi vlerëson gjithashtu gjendjen e rrjetit rrugor dhe nivelin e zbatimit të masave
në fushën e infrastrukturës publike.

Metoda e
Matjes

Ju lutemi përdorni shkallën Likert për të vlerësuar treguesin për lloje të ndryshme të
qeverisjes vendore:
A. Kryeqyteti/ B. Zonat
qendrat e
Urbane
qyteteve

C. Zonat
rurale

Vlerësimi
mesatar=
(A+B+C)/3

I. Plani i Zhvillimit të
Rrjetit Rrugor (1-5)
II. % e rrjetit rrugor
të asfaltuar (1-5)
III. Cilësia e
mirëmbajtjes (1-5)
Vlerësimi Mesatar Total = (I+II+III)/3
Vlerësimi Mesatar Total do të jetë dhe vlerësimi përfundimtar për këtë tregues.

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Administrata e Bashkive

1
Shumë i
pakënaqur:
- Nuk ka plan
zhvillimi për
rrjetin rrugor
- Nuk ka
informacion
për gjendjen e
rrugëve

2
Pak të
pakënaqur:
- Plani ekziston
prej më pak se
10 vjetësh
- Minimalisht
30% e rrugëve
janë të
asfaltuara
- Mirëmbajtje
e dobët e
rrugëve

3
As të
kënaqur as të
pakënaqur:
- Plani ka
identifikuar
gjendjen e
rrugëve dhe
nevojat për
mirëmbajtje
- 50% e rrugëve
janë të
asfaltuara
- Mirëmbajtje
e moderuar e
rrjetit rrugor

4

5

Disi të kënaqur:
- Plani përmban
projekte
specifike
me skema
financimi dhe
afate kohore
- 80% e rrugëve
janë të
asfaltuara
- Mirëmbajtje e
kënaqshme e
rrjetit rrugor

Shumë të
kënaqur:
- Plan i
azhornuar me
raportime të
projekteve,
skema të
financimit
dhe masa për
mbrojtjen e
mjedisit
- Mbi 80% e
rrugëve janë të
asfaltuara
- Cilësi e lartë e
mirëmbajtjes
së rrjetit rrugor

D22. ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR
D2211. Ekzistojnë strategji të zhvillimit vendor
Indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D22. ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR
D2211. Ekzistojnë strategji të zhvillimit vendor
Bashkitë kanë qasje strategjike shumëvjeçare kundrejt zhvillimit ekonomik vendor
Detyrat e bashkive në kuadër të zhvillimit ekonomik vendor janë:
1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin
ekonomik vendor;
2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë;
3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse,
të tilla si panaire e reklama në vende publike;
4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si
informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e
aseteve publike etj;
5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik
etj;
6. Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të
vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke
garantuar akses të balancuar gjinor.

Metoda e
Matjes

Ju lutemi përdorni shkallën Likert për të vlerësuar treguesin për lloje të ndryshme të
qeverisjes vendore:
1

2

3

Vlerësimi

A. Kryeqyteti/qendrat
e qyteteve
B. Zona urbane
C. Zona rurale
Vlerësimi mesatar Total = (A+B+C)/3

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Administrata vendore

1

2

3

Bashkitë nuk kanë dokumenta

Bashkitë kanë aktivitete dhe

Bashkitë kanë strategji

strategjikë për zhvillimin

masa vjetore për zhvillimin

disavjeçare për zhvillimin

ekonomik vendor

ekonomik vendor

ekonomik së bashku me plan
veprimin
Bashkitë kanë mjete
monitorimi për zbatimin
e strategjisë, (vjetore dhe
përfundimtare) dhe tregues
për arritjen e qëllimeve
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D2212. Proçesi i Planifikimit më Pjesëmarrje të Zhvillimit Ekonomik Vendor
Indeksi

D22. ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

Treguesi
Përkufizimi

D2212. Proçesi i Planifikimit më Pjesëmarrje të Zhvillimit Ekonomik Vendor
Planifikimi me pjesëmarrje është thelbi i zhvillimit ekonomik lokal. Ekzistenca e një
plani (strategjie) strategjike për ZhEL, hartuar me pjesëmarrje, me kontribut nga të
gjithë aktorët përkatës, mund të shërbejë si tregues parësor, megjithëse jo i vetmi, i
potencialeve të një komuniteti për ZhEL.
Po aq e rëndësishme është edhe procesi i planifikimit të përmirësimit të kapitalit, një
metodologji e planifikimit me pjesëmarrje të projekteve kapitale me rëndësi të madhe
për komunitetet vendore, kryesisht duke përfshirë projektet e infrastrukturës. Hartimi
i një Plani 5-vjeçar të Përmirësimit të Kapitalit fillon me krijimin e një ekipi, i përbërë
nga përfaqësues përkatës të grupeve kryesore të komunitetit (bizneset, bashkia, rinia,
OJQ-të, komunitetet vendore, të dyja gjinitë, etj.).
Ekipi zhvillon një studim publik për përparësitë e komunitetit dhe më pas analizon
gjetjet dhe krijon listën e përparësive. Duke bërë këtë, bashkitë zhvillojnë aftësinë e
tyre në menaxhimin e ciklit të projekteve dhe planifikimin e përmirësimit të kapitalit
për të siguruar programe të administruara mirë dhe për të rritur njohuritë e nevojshme
për të përfituar nga fondet e BE dhe mekanizmat e tjerë të financimit.

Metoda e
Matjes

Ju lutemi përdorni shkallën Likert për të vlerësuar treguesin për lloje të ndryshme të
zhvillimit brenda bashkisë:
1

2

3

4

Rezultati

A. Kryeqyteti/
qendrat e
qyteteve
B. Zona
urbane
C. Zona rurale
Vlerësimi mesatar Total = (A+B+C)/3

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Administrata vendore

1

2

Nuk ka procese
Sektori i biznesit, OJFpjesëmarrëse në
të, Shërbimet Publike
planifikimin strategjik (PU), konsultohen në
të ZHEL
thelb në procesin e
planifikimit të ZHEL

3

4

Palët e interesuara
vendore - Sektori
i biznesit, OJF-të,
NP-të, përfshihen
në procesin e
planifikimit të
ZHEL (Programi
Vjetor dhe ProjektBuxheti Vjetor) dhe
organizohet debati
publik.

Bashkitë përfshijnë
propozimet dhe
sugjerimet ardhur nga
palët e interesuara në
Strategjinë shumëvjeçare
(dhe buxhetin), përfshirë
projektet e infrastrukturës
kapitale të bazuara
në metodologjinë
e planifikimit me
pjesëmarrje, siç është
Procesi i Planifikimit të
Përmirësimit të Kapitalit.
Idetë e projektit janë të
gatshme për mekanizmat
e financimit të BE-së (dhe
të tjera në dispozicion).

D2213. Buxheti për Zhvillim (Shpenzimet Kapitale kundrejt shpenzimeve totale)
Indeksi

D22. ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

Treguesi

D2213. Buxheti për Zhvillim (Shpenzimet Kapitale kundrejt shpenzimeve totale)

Përkufizimi Buxheti Vjetor për Zhvillim (parashikimet Operacionale kundrejt Investimeve Kapitale
Publike)

Metoda e
Matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Ky tregues mat në përqindje buxhetin për investimet kapiltale në raport me buxhetin
e përgjithëm të bashkisë përgjatë një viti.
Bashkitë, Ministria e Financave, Shoqatat

1

2

3

4

5

Investimet

IKP nga 10 - 20%

IKP nga 20 - 30%

IKP nga 30 - 40%

IKPI ≥ 40% të

kapitale publike

të buxhetit të

të buxhetit të

të buxhetit të

buxhetit të

(IKP) deri në

përgjithshëm

përgjithshëm

përgjithshëm

përgjithshëm

10% të buxhetit
të përgjithshëm

D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)
D2301. Bashkitë dhe institucionet në varësi për arsimin ndërmarrin planifikim strategjik efektiv
me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi
Indeksi

D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)

Treguesi

D2301. Bashkitë dhe institucionet në varësi për arsimin ndërmarrin planifikim
strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë
mekanizma raportimi/monitorimi

Përkufizimi Shkalla në të cilën institucionet vendore përgjegjëse për arsimin zbatojnë planifikimin

efektiv strategjik me pjesëmarrje, përgjegjshmëri sociale dhe mekanizma monitorimi
/ raportimi. Planifikimi me pjesëmarrje është një tërësi procesesh përmes të cilave
grupe dhe interesa të ndryshëm bashkëpunojnë së bashku në arritjen e një konsensusi
mbi një plan dhe zbatimin e tij.
Përgjegjësia sociale i referohet një forme llogaridhënie që del në pah nga veprimet e
qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile [OSHC] që synojnë llogaridhënien nga
ana e shtetit, si dhe përpjekjet e qeverisë dhe aktorëve të tjerë [media, sektori privat,
donatorët] për të mbështetur dhe për t‘u përgjigjur ndaj këtyre veprimeve (UNDP).
Përgjegjësia sociale nënkupton angazhimin e organizatave qytetare për të shprehur
kërkesën për shërbime publike dhe përgjegjshmëri të lartë nga ofruesit e shërbimeve
vendore për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Përgjegjësia sociale po njihet
gjithnjë e më shumë nga institucionet shtetërore dhe joshtetërore si një mjet për të
përmirësuar qeverisjen demokratike dhe për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve.
Disa nga praktikat më të përdorura janë: Planifikimi me Pjesëmarrje dhe Formulimi
i Politikave; Analiza e Buxhetit me Pjesëmarrje; Dëgjesat publike; Raportimi i
shpenzimeve; Sondazhet / mendimet e qytetarëve; etj.

▼

Gjendja e synuar për planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje, përgjegjshmërinë
sociale dhe mekanizmat monitorues / raportues përfshin:
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Nën-vlerësimi
(1-5)

Aspekti
a. Qytetarët, ojf dhe media kanë akses të pakufizuar në
informacione, procesin e planifikimit dhe platformat e
llogaridhënies sociale përmes të cilave ata mund të ndikojnë
në planifikimin, të monitorojnë performancën dhe të kërkojnë
përgjegjshmëri për shërbime në fushën e arsimit
b. Bashkitë kanë plane strategjike dhe plane veprimi të
hartuara me pjesëmarrjen e palëve të interesuara vendore
dhe kombëtare.
Raportet për zbatimin e Strategjisë për Arsimin bazohen në
një mjet monitorimi të rregullt (vjetor dhe shumëvjeçar)
c. Bashkitë krijojnë stimuj për performancë dhe rezultate
dhe përmes monitorimit të rregullt mbi përgjegjësitë e
institucioneve vendore për arsim
d. Ekzistojnë kapacitetet për planifikimin me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat e monitorimit
/ raportimit ndaj palëve të interesuara. Organizatat dhe
media vendore mund të promovohen dhe kapaciteti i tyre të
ndërtohet së bashku me ato të përfaqësuesve të zgjedhur
e. Mekanizmi i Përgjegjshmërisë Sociale është i detyrueshëm,
i përcaktuar në politikën vendore për arsimin dhe zbatohet
në mënyrë efektive
f. Bashkia cakton fonde të mjaftueshme për zbatimin e
Strategjisë për Arsimin nga buxheti.
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)

Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet Rezultati për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert.

Metoda e
Matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit
Të dhënat cilësore sipas shkallës Likert: Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në masë të
gjerë

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Aspak
Nuk ka
detyrime
ligjore për
planifikim me
pjesëmarrje,
përgjegjësinë
sociale dhe
mekanizma të
monitorimit
në fushën e
arsimit.

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D2302. Bashkitë dhe institucionet në varësi për kulturën ndërmarrin planifikim strategjik efektiv
me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

Indeksi

D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)

Treguesi

D2302. Bashkitë dhe institucionet në varësi për kulturën ndërmarrin planifikim
strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë
mekanizma raportimi/monitorimi

Përkufizimi

Shkalla në të cilën institucionet vendore përgjegjëse për kulturën zbatojnë
planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje, përgjegjshmëri sociale dhe mekanizma
monitorimi / raportimi. Planifikimi me pjesëmarrje është një tërësi procesesh
përmes të cilave grupe dhe interesa të ndryshëm bashkëpunojnë së bashku në
arritjen e një konsensusi mbi një plan dhe zbatimin e tij.
Përgjegjësia sociale i referohet një forme llogaridhënie që del në pah nga veprimet e
qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile [OSHC] që synojnë llogaridhënien nga
ana e shtetit, si dhe përpjekjet e qeverisë dhe aktorëve të tjerë [media, sektori privat,
donatorët] për të mbështetur dhe për t‘u përgjigjur ndaj këtyre veprimeve (UNDP).
Përgjegjësia sociale nënkupton angazhimin e organizatave qytetare për të
shprehur kërkesën për shërbime publike dhe përgjegjshmëri të saktë nga ofruesit
e shërbimeve vendore për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Përgjegjësia sociale
po njihet gjithnjë e më shumë nga institucionet shtetërore dhe joshtetërore si një
mjet për të përmirësuar qeverisjen demokratike dhe për të përmirësuar ofrimin e
shërbimeve.
Disa nga praktikat më të përdorura janë: Planifikimi me Pjesëmarrje dhe Formulimi
i Politikave; Analiza e Buxhetit me Pjesëmarrje; Dëgjesat publike; Raportimi i
shpenzimeve; Sondazhet / mendimet e qytetarëve; etj.
Gjendja e synuar për planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat monitorues / raportues përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

g. Qytetarët, ojf dhe media kanë akses të pakufizuar në
informacione, procesin e planifikimit dhe platformat e llogaridhënies
sociale përmes të cilave ata mund të ndikojnë në planifikimin, të
monitorojnë performancën dhe të kërkojnë përgjegjshmëri për
shërbime në fushën e kulturës
h. Bashkitë kanë plane strategjike dhe plane veprimi të hartuara me
pjesëmarrjen e palëve të interesuara vendore dhe kombëtare.
Raportet për zbatimin e Strategjisë për Kulturën bazohen në një
mjet monitorimi të rregullt (vjetor dhe shumëvjeçar)

j. Ekzistojnë kapacitetet për planifikimin me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat e monitorimit / raportimit
ndaj palëve të interesuara. Organizatat dhe media vendore mund të
promovohen dhe kapaciteti i tyre të ndërtohet së bashku me ato të
përfaqësuesve të zgjedhur

▼

i. Bashkitë krijojnë stimuj për performancë dhe rezultate dhe
përmes monitorimit të rregullt mbi përgjegjësitë e institucioneve
vendore për kulturën
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k. Mekanizmi i Përgjegjshmërisë Sociale është i detyrueshëm, i
përcaktuar në politikën vendore për kulturën dhe zbatohet në
mënyrë efektive
l. Bashkia cakton fonde të mjaftueshme për zbatimin e Strategjisë
për Kulturën nga buxheti.
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet Rezultati për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert.

Metoda e
Matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit
Të dhënat cilësore sipas shkallës Likert: Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në masë të
gjerë

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Aspak
Nuk ka
detyrime
ligjore për
planifikim me
pjesëmarrje,
përgjgegjësinë
sociale dhe
mekanizma të
monitorimit
në fushën e
kulturës.

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D2303. Bashkitë dhe institucionet në varësi për sportin ndërmarrin planifikim strategjik
efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/
monitorimi
Indeksi

D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)

Treguesi

D2303. Bashkitë dhe institucionet në varësi për sportin ndërmarrin planifikim
strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë
mekanizma raportimi/monitorimi

Përkufizimi

Shkalla në të cilën institucionet vendore përgjegjëse për sportin zbatojnë
planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje, përgjegjshmëri sociale dhe mekanizma
monitorimi / raportimi. Planifikimi me pjesëmarrje është një tërësi procesesh
përmes të cilave grupe dhe interesa të ndryshëm bashkëpunojnë së bashku në
arritjen e një konsensusi mbi një plan dhe zbatimin e tij.
Përgjegjësia sociale i referohet një forme llogaridhënie që del në pah nga veprimet e
qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile [OSHC] që synojnë llogaridhënien nga
ana e shtetit, si dhe përpjekjet e qeverisë dhe aktorëve të tjerë [media, sektori privat,
donatorët] për të mbështetur dhe për t‘u përgjigjur ndaj këtyre veprimeve (UNDP).
Përgjegjësia sociale nënkupton angazhimin e organizatave qytetare për të
shprehur kërkesën për shërbime publike dhe përgjegjshmëri të saktë nga ofruesit
e shërbimeve vendore për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Përgjegjësia sociale
po njihet gjithnjë e më shumë nga institucionet shtetërore dhe joshtetërore si një
mjet për të përmirësuar qeverisjen demokratike dhe për të përmirësuar ofrimin e
shërbimeve.
Disa nga praktikat më të përdorura janë: Planifikimi me Pjesëmarrje dhe Formulimi
i Politikave; Analiza e Buxhetit me Pjesëmarrje; Dëgjesat publike; Raportimi i
shpenzimeve; Sondazhet / mendimet e qytetarëve; etj.
Gjendja e synuar për planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat monitorues / raportues përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

m. Qytetarët, ojf dhe media kanë akses të pakufizuar në
informacione, procesin e planifikimit dhe platformat e
llogaridhënies sociale përmes të cilave ata mund të ndikojnë
në planifikimin, të monitorojnë performancën dhe të kërkojnë
përgjegjshmëri për shërbime në fushën e sportit
n. Bashkitë kanë plane strategjike dhe planeve të veprimit të
hartuara me pjesëmarrjen e palëve të interesuara vendore dhe
kombëtare.
Raportet për zbatimin e Strategjisë për Sportin bazohen në një
mjet monitorimi të rregullt (vjetor dhe shumëvjeçar)

p. Ekzistojnë kapacitetet për planifikimin me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat e monitorimit /
raportimit ndaj palëve të interesuara. Organizatat dhe media
vendore mund të promovohen dhe kapaciteti i tyre të ndërtohet
së bashku me ato të përfaqësuesve të zgjedhur

▼

o. Bashkitë krijojnë stimuj për performancë dhe rezultate dhe
përmes monitorimit të rregullt mbi përgjegjësitë e institucioneve
vendore për sportin
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q. Mekanizmi i Përgjegjshmërisë Sociale është i detyrueshëm,
i përcaktuar në politikën vendore për sportin dhe zbatohet në
mënyrë efektive
r. Bashkia cakton fonde të mjaftueshme për zbatimin e Strategjisë
për Sportin nga buxheti.
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet Rezultati për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert

Metoda e
Matjes

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit
Të dhënat cilësore sipas shkallës Likert: Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në masë të
gjerë

1

2

3

4

5

Aspak
Nuk ka
detyrime
ligjore për
planifikim me
pjesëmarrje,
përgjegjësinë
sociale dhe
mekanizma të
monitortimit
në fushën e
sportit.

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D2304. Bashkitë dhe institucionet në varësi për ndihmën ekonomike ndërmarrin planifikim
strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma
raportimi/monitorimi
Indeksi

D23. ÇËSHTJET SOCIALE (Arsimi, Kultura, Ndihma Sociale)

Treguesi

D2304. Bashkitë dhe institucionet në varësi për ndihmën ekonomike ndërmarrin
planifikim strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë përgjegjshmëri sociale dhe kanë
mekanizma raportimi/monitorimi

Përkufizimi

Shkalla në të cilën institucionet vendore përgjegjëse për ndihmën sociale zbatojnë
planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje, përgjegjshmëri sociale dhe mekanizma
monitorimi / raportimi. Planifikimi me pjesëmarrje është një tërësi procesesh përmes
të cilave grupe dhe interesa të ndryshëm bashkëpunojnë së bashku në arritjen e një
konsensusi mbi një plan dhe zbatimin e tij.
Përgjegjësia sociale i referohet një forme llogaridhënie që del në pah nga veprimet e
qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile [OSHC] që synojnë llogaridhënien nga
ana e shtetit, si dhe përpjekjet e qeverisë dhe aktorëve të tjerë [media, sektori privat,
donatorët] për të mbështetur dhe për t‘u përgjigjur ndaj këtyre veprimeve (UNDP).
Përgjegjësia sociale nënkupton angazhimin e organizatave qytetare për të
shprehur kërkesën për shërbime publike dhe përgjegjshmëri të saktë nga ofruesit
e shërbimeve vendore për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. Përgjegjësia sociale
po njihet gjithnjë e më shumë nga institucionet shtetërore dhe joshtetërore si një
mjet për të përmirësuar qeverisjen demokratike dhe për të përmirësuar ofrimin e
shërbimeve.
Disa nga praktikat më të përdorura janë: Planifikimi me Pjesëmarrje dhe Formulimi
i Politikave; Analiza e Buxhetit me Pjesëmarrje; Dëgjesat publike; Raportimi i
shpenzimeve; Sondazhet / mendimet e qytetarëve; etj.
Gjendja e synuar për planifikimin efektiv strategjik me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat monitorues / raportues përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

s. S. Qytetarët, ojf dhe media kanë akses të pakufizuar
në informacione, procesin e planifikimit dhe platformat e
llogaridhënies sociale përmes të cilave ata mund të ndikojnë
në planifikimin, të monitorojnë performancën dhe të kërkojnë
përgjegjshmëri për shërbime në fushën e ndihmës sociale
t. Bashkitë kanë plane strategjike dhe plave veprimit të hartuara me
pjesëmarrjen e palëve të interesuara vendore dhe kombëtare.
Raportet për zbatimin e Strategjisë për Ndihmën sociale bazohen
në një mjet monitorimi të rregullt (vjetor dhe shumëvjeçar)

v. Ekzistojnë kapacitetet për planifikimin me pjesëmarrje,
përgjegjshmërinë sociale dhe mekanizmat e monitorimit /
raportimit ndaj palëve të interesuara. Organizatat dhe media
vendore mund të promovohen dhe kapaciteti i tyre të ndërtohet së
bashku me ato të përfaqësuesve të zgjedhur

▼

u. Bashkitë krijojnë stimuj për performancë dhe rezultate dhe
përmes monitorimit të rregullt mbi përgjegjësitë e institucioneve
vendore për ndihmën sociale
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w. Mekanizmi i Përgjegjshmërisë Sociale është i detyrueshëm, i
përcaktuar në politikën vendore për ndihmën sociale dhe zbatohet
në mënyrë efektive
x. Bashkia cakton fonde të mjaftueshme për zbatimin e Strategjisë
për Ndihmën Sociale nga buxheti.
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet Rezultati për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert.

Metoda e
Matjes

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit
Të dhënat cilësore sipas shkallës Likert: Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në masë të
gjerë

1

2

3

4

5

Aspak
Nuk ka
detyrime
ligjore për
planifikim me
pjesëmarrje,
përgjegjësinë
sociale dhe
mekanizma të
monitorimit
në fushën
e ndihmës
sociale.

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE
D2401. Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut dhe Menaxhimin e pasojave (Strategji të
Zhvillimit Vendor, Strategji për Emergjencat Civile)
Indeksi

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

Treguesi

D2401. Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut dhe Menaxhimin e pasojave
(Strategji të Zhvillimit Vendor, Strategji për Emergjencat Civile)

Përkufizimi

Sa bashkitë mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë për zvogëlimin e
rrezikut nga katastrofat dhe realizimin e mbrojtjes civile.
Sipas Ligjit 45/2019 “Për mbrojtjen Civile“:
1. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore, me vendim të këshillit bashkiak, miraton,
minimalisht çdo pesë vjet, strategjinë vendore për zvogëlimin e riskut nga
fatkeqësitë, të harmonizuar me Strategjinë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut
nga Fatkeqësitë.
2. Plani vendor për emergjencat civile miratohet me vendim të këshillit bashkiak dhe
duhet të jetë i harmonizuar me Planin Kombëtar për Emergjencat Civile, planin
e qarkut për emergjencat civile dhe planet vendore për emergjencat civile të
bashkive fqinje.
3. Planet për emergjencat civile hartohen bazuar në strategjitë për zvogëlimin
e riskut nga fatkeqësitë, dokumentet e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë,
kapacitetet e mbrojtjes civile, gjetjet e reja të ekspertëve, si edhe përvojat e
fituara në menaxhimin e fatkeqësive.
Një strategji vendore për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe realizimin e
mbrojtjes civile është mjeti i planifikimit për të integruar dhe përfshirë një qasje
brenda zhvillimit lokal, dhe për të udhëhequr dhe bërë plane dhe veprime koherente
vendore. Fillon duke përcaktuar një vizion të përbashkët për të kuptuar rrezikun
nga katastrofat, i ndjekur nga përcaktimi i udhëzimeve dhe përparësive për të
parandaluar krijimin e rrezikut të ri, zvogëlimin e rrezikut ekzistues, rikuperimin
nga katastrofat dhe forcimin e rezistencës ekonomike, sociale, shëndetësore dhe
mjedisore. Strategjia udhëzon zhvillimin e planeve dhe veprimeve. Strategjia është e
përqendruar në menaxhimin e rriskut - në vend të menaxhimit të pasojave – dhe kjo
bëhet pjesë integrale e procesit të zhvillimit të strategjisë (UNISDR).
Kur planifikohet një strategji e qëndrueshme, është e rëndësishme të merren
parasysh dy elementë. Në radhë të parë, procesi i hartimit të strategjisë - ku vizioni
i zonës ose qytetit dhe rreziqet nga katastrofat diskutohen dhe negociohen midis
aktorëve të ndryshëm vendorë. Në radhë të dytë, vetë strategjia: produkti i prekshëm
(dhe zakonisht i shkruar) që rrjedh nga procesi i krijimit të strategjisë.
Gjendja e dëshiruar për zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë për zvogëlimin e
rrezikut nga katastrofat dhe strategjinë e përballimit përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

b. Bashkitë krijojnë një mjedis të përshtatshëm që të gjithë
aktorët të kontribuojnë në procesin e hartimit të strategjisë dhe të
mbështesin zbatimin e saj

▼

a. Ulja e rrezikut nga katastrofa dhe përballimi përfshihen në
mënyrë të përhershme dhe organike në planifikimin e zhvillimit të
bashkisë
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c. Bashkitë mbështesin krijimin e një ekipi për të koordinuar
aktivitetet, integrimin e vizioneve dhe përparësive dhe ndjekjen e
procesit.
d. Zbatimi / funksionimi i strategjisë bëhet përmes përpunimit
dhe zbatimit të planeve të veprimit. Kryhet monitorim i rregullt i
planeve të veprimit dhe aktiviteteve vijuese.
e. Bashkitë caktojnë fonde të nevojshme për zbatimin e strategjisë
vendore për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe përballimin
dhe planet e veprimit nga buxheti.
f. Strategjia vendore është në zbatim të Strategjisë Kombëtare për
Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet vlerësimi për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert.

Metoda e
Matjes
Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit.

1

2

3

4

5

Aspak
Nuk ka
detyrime
ligjore për
planifikim me
pjesëmarrje,
përgjegjësinë
sociale dhe
mekanizma të
monitorimit
në fushën e
Menaxhimit të
Rrezikut nga
Fatkeqësitë

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D2402. Shërbimi i Mbrojtjes Civile të NjQV
Indeksi

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

Treguesi
Përkufizimi

D2402. Shërbimi i Mbrojtjes Civile të NjQV
Sa bashkitë zbatojnë Shërbimet e Mbrojtjes Civile si funksion vendor.
Mbrojtja civile synon krijimin e kushteve për një shoqëri të aftë për të zvogëluar
risqet e fatkeqësive, për të parandaluar, përgatitur, përballuar fatkeqësitë dhe për
t’u rimëkëmbur, nëpërmjet një sistemi të integruar dhe efikas të mbrojtjes civile në
Republikën e Shqipërisë.
Sistemi i mbrojtjes civile është sistemi që kryen funksionin e mbrojtjes civile dhe
përfshin aftësitë dhe aktivitetet që synojnë mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së
gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit nga dëmtimi ose rreziku i
dëmtimit, si pasojë e fatkeqësive, dhe përbëhet nga:
a. institucione dhe struktura qendrore të mbrojtjes civile;
b. institucione dhe struktura vendore të mbrojtjes civile;
c. struktura operacionale të mbrojtjes civile.
Kuadri ligjor rregullon ndarjen e përgjegjësive që transferojnë detyrime të mbrojtjes
dhe shpëtimit të bashkive.
Gjendja e dëshiruar për zbatimin e mbrojtjes civile nga bashkitë përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

a. Me miratimin e buxhetit bashkitë rishikojnë gjendjen e
shërbimeve të mbrojtjes dhe shpëtimit dhe përcjellin udhëzimet
për ngritjen e një sistemi përkatës në zonën e tyre.
b. Bashkitë caktojnë burimet dhe mënyrën e financimit të
sistemeve të mbrojtjes dhe shpëtimit.
c. Bashkitë caktojnë llojin e mbrojtjes së ofruar, forcat e kërkim
shpëtimit në bashki
d. Bashkitë miratojnë Vlerësimin e Rriskut dhe hartimin e planeve
të mbrojtjes dhe shpëtimit.
e. Bashkitë miratojnë udhëzime për aktivitetet e mbrojtjes dhe
shpëtimit
f. Bashkitë njoftojnë banorët për rrezikun, gjendjen, shërbimet e
mbrojtes dhe masat paraprake të marra
Vlerësimi mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet vlerësimi për aspekte të caktuara të treguesit. Gjithsesi,
vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likertt.

Metoda e
Matjes
Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit.
Për disa vende të BE dhe disa vende kandidate:
http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/vademecum/index.html
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Aspak
Bashkitë
nuk ofrojnë
shërbime të
mbrojtjes civile

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim
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D2403. Programi Vullnetar i Mbrojtjes Civile (Elementë të Njësive Vullnetare në nivel lokal)
Indeksi
Treguesi

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

Përkufizimi

Shkalla në të cilën programi vullnetar për mbrojtjen civile zbatohet në nivelin lokal.

D2403. Programi Vullnetar i Mbrojtjes Civile (Elementë të Njësive Vullnetare në
nivel lokal)
Kuadri ligjor për mbrojtjen civile siguron pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve,
organizatave vullnetare të mbrojtjes civile në parashikimin, parandalimin dhe
ndihmën, në funksion të fatkeqësive natyrore dhe katastrofave. Ligjet parashikojnë
pjesëmarrjen e vullnetarëve të organizuar në aktivitetet e mbrojtjes civile në nivelin
lokal. Ligji njeh organizatat e vullnetarëve si pjesë e shërbimit kombëtar dhe vendor
të Mbrojtjes Civile, duke qenë një strukturë operative kombëtare dhe vendore dhe
përbërës themelor publik i sistemit.
1. Çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë kontribuon vullnetarisht në menaxhimin e
fatkeqësive dhe në zvogëlimin e pasojave të tyre.
2. Vullnetarët mund të ofrohen individualisht apo në grupe të organizuara, si
struktura jofitimprurëse, por në të gjitha rastet, në varësi të situatave të krijuara
dhe të nevojave të sistemit të mbrojtjes civile, detyrat e tyre caktohen nga
institucionet apo strukturat qendrore dhe vendore të mbrojtjes civile.
3. Trajtimi i vullnetarëve për angazhimin e tyre në aktivitete të mbrojtjes civile apo në
operacionet e parandalimit dhe të përballimit të fatkeqësive miratohen me vendim
të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit.
Ligji rregullon krijimin e një regjistri kombëtar dhe lokal - një bazë të dhënash për
organizatat vullnetare. Kryetari i bashkisë, me vendim të këshillit bashkiak, krijon
grupe vullnetare. Forca Vullnetare Vendore njihet si vlerë e shtuar e vullnetarizmit të
organizuar si shprehje e solidaritetit, pjesëmarrjes dhe pluralizmit, ndërsa kryen dhe
trajnimin e vullnetarëve.
Bashkitë kanë hartuar procedurat për të siguruar pjesëmarrjen e organizatave
në përgatitjen dhe zbatimin e planeve të mbrojtjes civile dhe kanë kritere për
rimbursimin e grupeve anëtare që ofrojnë ndihmë. Bashkitë caktojnë shuma të
përshtatshme për zbatimin e Programit të Vullnetarëve për Mbrojtjen Civile nga
buxheti i bashkisë.
Roli i organizatave vullnetare është thelbësor gjatë një emergjence, prandaj, bashkitë
kordinojnë mbërritjet dhe nisjet e vullnetarëve në zonat operative dhe sigurojnë
mbështetje organizative dhe administrative.

Metoda e
Matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit.

Burimi i Të
dhënave

Për disa vende të BE dhe disa vende kandidate:
http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/vademecum/index.html

Shkalla
Përshkrimi
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Aspak
Kuadri ligjor
nuk siguron
krijimin e
Programeve
Vullnetare në
nivel lokal.

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

D2404. Pajisja me reparte zjarrfikse
Indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE
D2404. Pajisja me reparte zjarrfikse
Numri i zjarrfikësve në nivel lokal për 1000 banorë.
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri përfshin zjarrfikësit vullnetarë dhe ata profesionistë.
Nëpunësi përgjegjës I raporton kryetarit të bashkisë për efikasitetin dhe gatishmërinë
e brigadës së zjarrfikësve dhe janë pjesë e administratës së bashkisë.
Edhe pse numri i saktë i punonjësve të repartit zjarrfikës është i vështirë për
t’u vlerësuar, shifrat në dispozicion dhe numri i madh i njerëzve të prekur nga
katastrofat dhe kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme janë tregues të
besueshëm që punonjësit e këtij reparti përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të
fuqisë punëtore. Numrat e saktë mund të jepen për disa grupe, të tilla si zjarrfikësit.
Sipas raportit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), në vendet evropiane
ka mesatarisht 1 (një) zjarrfikës për çdo 1.000-1200 banorë. Ekzistojnë gjithashtu një
numër i konsiderueshëm zjarrfikësish vullnetarë, por nuk llogariten për këtë tregues.

Metoda e
Matjes

Si vlerë referuese të këtij treguesi marrim mesatarisht një (1) zjarrfikës për 1000
banorë.
Të dhënat e duhura për llogaritjen e këtji treguesi:
a) Numri total i banorëve të bashkisë (nga të dhënat e përgjithshme të vendit)
b) Numri i zjarrfikësve në nivel vendor
LLogarisni: numrin mesatar të zjarrfikësve = (numrin e zjarrfikësve /numrin e
banorëve) *1000

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Repartet e zjarrfikësve
Për disa vende të dhënat mund të merren në: https://www.ctif.org/member-countries

1

2

3

4

0 – 0,5
Zjarrfikës për
1000 banorë

0,51 – 0,7
Zjarrfikës për
1000 banorë

0,71 – 1,0
Zjarrfikës për
1000 banorë

1,01 – 1,3
Zjarrfikës për
1000 banorë

5
Më shumë se
1,31 Zjarrfikës
për 1000
banorë
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D2405. Lehtësi në prokurimin publik në raste të emergjencave
Indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D24. MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE
D2405. Lehtësi në prokurimin publik në raste të emergjencave
Shkalla në të cilën prokurimi publik është fleksibël në raste të emergjencave.
Prokurimi publik është i rregulluar në detaje ligjërisht dhe rrjedhimisht konsiderohet
si i rreptë. Është një proces i gjatë që i shërben një qëllimi të vyer—siguria që paraja
publike shpenzohet me kujdes me proces të hapur, konkurures dhe transparent.
Lind pyetja, po në rastet e emergjencave kur nuk ka kohë apo mundësi për të
ndjekur procedurat?
Prokurim emergjent është çdo kontratë e nënshkruar nga bashkia në përgjigje të
një situate emergjente dhe që i shërben lehtësimit të pasojave. Blerjet në situate
emergjente janë gjithmonë më të shtrenjta prandaj duhen kufizuar sa më shumë të
jetë e mundur.
Gjendja e dëshiruar përfshin:
Aspekti

Pikët (1-5)

a. Legjislacioni kombëtar për prokurimet publike lejon përdorimin e
procedurave të negociuara në rastet të cilat përcaktohen si emergjente.
Legjislacioni përmban disa situata të konsideruara si emergjente
b. Në rast urgjence, bashkitë kanë të drejtë të lidhin marrëveshje
blerjeje pa një proces konkurrues. Kontratat e urgjencës mund të
negociohen ose të ruhen për një njësi kontraktuese, pa shpalljen
publike për oferta, pavarësisht se çmimi i kontratës mund të tejkalojë
pragun e ofertës
c. Pushteti vendor miraton udhëzime për njësinë e prokurimit në mënyrë
që të caktojë ekzistencën e një emergjence dhe që dispozitat për blerjen
e urgjencës në përputhje me ligjin mund të zbatohen. Për më tepër,
është për të eleminuar blerjet e urgjencës për situata jo-emergjente.
d. Bashkitë kanë një listë të operatorëve ekonomikë të kualifikuar për
blerje në rast urgjence.
e. Bashkitë pregatisin një arsyetim për shmangien nga procedurat e
rregullta. Ky dokument do të jetë pjesë e dosjes së prokurimit.
f. Procedura e prokurimit thjeshtohet në situata emergjente.
Rezultati mesatar:
(Shuma/6)
Për vlerësimin e këtij treguesi rekomandohet rezultati mesatar për aspekte të caktuara të treguesit.
Gjithsesi, vlerësimi përfundimtar është shumë e nënvlerësimeve sipas shkallës Likert.
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Metoda e
Matjes
Burimi i Të
dhënave
Shkalla

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në përkufizimin e treguesit.
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4

5

Përshkrimi

Aspak
Kuadri ligjor
nuk lejon
lehtësimin e
prokurimeve
në rast
emergjence

Pak

Disi

E moderuar

Në masë të
gjerë
Gjendja e
dëshiruar
përshkruar në
përkufizim

Administrata e bashkive

D25. QYTETET SMART1
D2512. Norma e papunësisë – Përqindja e papunësisë tek personat të aftë për punë
Indeksi
Nën-indeksi

D25. QYTETET SMART

Treguesi

D2512. Norma e papunësisë – Përqindja e papunësisë tek personat të aftë për punë

Përkufizimi

Shkalla e papunësisë është numri i njerëzve të papunë si përqindje e fuqisë
punëtore [%].

D251. Qytetet smart: Prosperiteti (Punësimi; Barazia; Ekonomi e gjelbër; Zhvillim
ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

Shkalla e papunësisë konsiderohet një nga treguesit e vetëm, më informues të
tregut të punës, që pasqyron performancën e përgjithshme të tregut të punës dhe
shëndetin e ekonomisë në tërësi.
Sipas Eurostat dhe sipas udhëzimeve të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, një
person i papunë përcaktohet si:
• dikush i moshës 15 deri në 74 vjeç (në Itali, Spanjë, Mbretërinë e Bashkuar,
Islandë, Norvegji: 16 deri në 74 vjeç);
• pa punë gjatë javës së referencës;
• në dispozicion për të filluar punën brenda dy javëve të ardhshme (ose ka gjetur
punë tashmë dhe fillon brenda tre muajve të ardhshëm);
• në mënyrë aktive ka kërkuar punë gjatë katër javëve të fundit.
Ndërsa sipas Ligjit 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”:
• punëkërkues është çdo person me vendbanim në Republikën e Shqipërisë, në
moshë pune, që regjistrohet si kërkues pune në strukturën rajonale/vendore dhe
është i gatshëm për punë;
• punëkërkues i papunë, i regjistruar është punëkërkuesi, i cili deklaron në
strukturën përkatëse, që nuk është në marrëdhënie pune ose i vetëpunësuar dhe
është i gatshëm menjëherë për punësim.

Metoda e
Matjes

Papunësia në zonën euro është 8.3%, BE28 6.9%. (https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN; 31 korrik 2018). Ndërsa, norma e
papunësisë në vendet EJL është midis 4,2% deri në 27,5%.
Llogarisni:
Shkalla e papunësisë do të llogaritet si numri i personave në moshë pune të
papunësuar pjesëtuar me numrin e fuqisë punëtore. Rezultati shumëzohet me 100
për tu shprehur si përqindje.

Burimi i Të
dhënave

Instituti i Statistikave
Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics
Zyrat vendore të shërbimit të punësimit.

Shkalla
Përshkrimi

1
22,7 % (ose
më shumë)

2

3

4

5

17,6% - 22,8 %

12,2 % - 17,5

7 - 12,1 %

Më pak se 7%

1 Qytet smart quhet ajo bashki e cila përdor teknologji të informacionit dhe komunikimit për të rritur eficensën
operacionale, ndarë informacionin me publikun dhe përmirësuar mirëqënien e qytetarëve dhe cilësinë e
shërbimeve.
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D2513. Norma e papunësisë tek të rinjtë – Përqindja
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi

D251. Qytetet smart: Prosperiteti (Punësimi; Barazia; Ekonomi e gjelbër; Zhvillim
ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

Treguesi
Përkufizimi

D2513. Norma e papunësisë tek të rinjtë – Përqindja
Shkalla e papunësisë së të rinjve është papunësia në % e popullsisë aktive të
moshës 15-24 vjeç
Shkalla e papunësisë tek të rinjtë është shkalla e papunësisë tek njerëzit e moshës
15 - 24 vjeç si përqindje e forcës punëtore të së njëjtës moshë. Shkalla e papunësisë
është numri i personave të papunë si përqindje e popullsisë aktive ekonomikisht
(numri i përgjithshëm i njerëzve të punësuar dhe i papunë = forcë e punës) bazuar
në përkufizimin e Zyrës Ndërkombëtare të Punës (ILO).
Shkalla e papunësisë së të rinjve është një tregues kryesor për përcaktimin dhe
analizimin e tendencave aktuale të tregut të punës për të rinjtë (ISO / DIS 37120,
2013). Rinia e papunë është më pak në gjendje të kontribuojë në mënyrë efektive
në zhvillimin e komunitetit dhe ka më pak mundësi për të ushtruar të drejtat e
saj. Ata kanë më pak fuqi të shpenzojnë si konsumatorë, më pak për të investuar
si kursimtarë dhe shpesh nuk kanë „zë“ për të sjellë ndryshime në jetën e tyre.
Papunësia e të rinjve gjithashtu parandalon kompanitë dhe vendet që të inovojnë
dhe zhvillojnë përparësi konkurruese bazuar në investime të kapitalit njerëzor, duke
minuar kështu perspektivat e ardhshme. Duke ditur kostot e mos-veprimit, shumë
qeveri në të gjithë botën i japin përparësi çështjes së punësimit të të rinjve dhe
përpiqen të zhvillojnë politika dhe programe proaktive.

Metoda e
Matjes

Të dhënat cilësore sipas shkallës Likert: 1 — 2 — 3 — 4 — 5, krahasuar me
mesataren e BE28 dhe mesatarja e vendeve të EJL. Norma e papunësisë së të rinjve
në BE28 është 16,8%.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Youth_
unemployment_figures,_2007-2017_(%25)_T1.png
Papunësia e të rinjve në vendet e EJL është midis 10% dhe 54%.
https://www.statista.com/statistics/812253/youth-unemployment-rate-in-Mali i Zi/
https://www.theglobaleconomy.com/Macedonia/Youth_unemployment/
https://tradingeconomics.com/country-list/youth-unemployment-rate

Burimi i Të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi
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Zyrat vendore të shërbimit të punësimit
Instituti i Statistikave
Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Youth_
unemployment_figures,_2007-2017_(%25)_T1.png

1

2

3

45,2 % ose më
shumë

35,6 % - 45,1%

25,8 % - 35,5%

4
16 - 25,7 %

5
Më pak se 16%

D2514. Përballueshmëria e strehimit - % e popullsisë që mund të përballojë strehimin
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi

D251. Qytetet smart: Prosperiteti (Punësimi; Barazia; Ekonomi e gjelbër; Zhvillim
ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

Treguesi

D2514. Përballueshmëria e strehimit - % e popullsisë që mund të përballojë
strehimin

Përkufizimi

Përqindja e popullsisë që mund të përballojë strehimin
Kushtet e mira të strehimit janë një aspekt i rëndësishëm i jetesës në qytete.
Sidoqoftë, shumë qytete evropiane luftojnë me ndarjen në zona të preferuara ose
jo - të shkaktuara nga polarizimi social - duke e bërë më të vështirë për grupet me
të ardhura të ulëta ose të margjinalizuara të gjejnë strehim të mirë me çmime të
përballueshme. Përmirësime në infrastrukturë kombinuar me një rritje të kostove të
strehimit, e bën më të vështirë për banorët (me të ardhura të ulëta) të gjejnë strehim
të përballueshëm.
Ato familje, të cilat nuk do të mund të përballojnë shpenzime të strehimit, mund
të kualifikohen për të përfituar nga programe të strehimit social të hartuara nga
bashkitë.
Zakonisht, jo më shumë se 25-40% e të ardhurave duhet të shpenzohen për strehim
në mënyrë që të jenë të përballueshme. Për vendet e zhvilluara kufiri i sipërm është
midis 33-40%.
Për këtë tregues strehimi i përballueshëm përcaktohet si: më pak se 40% e të
ardhurave shtëpiake shpenzohen për strehim. Kjo përfshin qiranë, pagesa të
hipotekës, por përjashton shpenzimet për ujë, drita etj.

Metoda e
Matjes

Llogaritja: Treguesi do të llogaritet si numri i njerëzve që mund të përballojnë
strehimin pjesëtuar me popullsinë. Rezultati do të shumëzohet me 100 dhe shprehet
si përqindje.
Treguesi kombinon të dhënat për familjet për kostot fikse të strehimit, me të
ardhurat bruto të familjes.
Për 11,1% e popullsisë në BE28 kostot totale të strehimit (neto) përfaqësojnë më
shumë se 40% të të ardhurave totale të familjes.
Në vendet e BE28 norma është midis 40,5% në Greqi deri në 1,4% Maltë, ndërsa në
vendet anëtare të BE-së të EJL: Bullgaria 20,7%, Rumania 14,4%, Kroacia 6,4% dhe
Sllovenia 5,7% (të gjitha për vitin 2016).

Burimi i Të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi

Instituti i Statistikave
Drejtoria e Strehimit në bashki
Ministria e Mirëqënies Sociale
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi160&plugin=1
Disa vende kandidate të EJL si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia raportojnë në
Eurostat. Maqedonia e Veriut 12,5 (2016), Serbia 28,2% (2016), Turqia 10,5% (2015).

1

2

3

4

5

33,6 % ose më
shumë

26,1 % - 33,5

18,6 % - 26%

11 % - 18,5%

Më pak se 11%
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D2515. Fluksi i turizmit - Numri i turistëve në vit për banor
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi

D251. Qytetet smart: Prosperiteti (Punësimi; Barazia; Ekonomi e gjelbër; Zhvillim
ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

Treguesi
Përkufizimi

D2515. Fluksi i turizmit - Numri i turistëve në vit për banor
Numri i netëve akomodim në vit për banor
Numri i turistëve të bashkisë është një tregues i atraksioneve të qytetit për turistët.
Një studim ka treguar se turizmi lokal ka pësuar një rritje eksponenciale krahasuar
me turizmin kombëtar duke i bërë qytetet motorin e zhvillimit të turizmit në Europë
(europeancitiesmarketing.com). Turizmi gjithashtu është një vlerë e shtuar për
ekonominë.

Metoda e
Matjes

Burimi i Të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi
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Llogaritja: Treguesi llogaritet si numri i netëve akomodim në vit për banor pjesëtuar
me popullsinë e bashkisë. Për shembull: Kroacia ka 77,8 milionë netë akomodimi për
dhe 4,154 milionë banorë
77,8/4,154 = 18,73 netë akomodimi për banor.
Instituti i Statistikave
Ministria e Turizmit/Ekonomisë
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/87/Tourist_
accommodation_establishments%2C_2016.png
Disa vende kandidate të EJL si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia raportojnë në
Eurostat.

1

2

3

4

5

Më pak se 1

1 – 2,5

2,5 – 4

4 – 5,62

5,62 (BE28) ose
më shumë

D252. Qytetet Smart: Qeverisja
D2521. Politika e qytetit smart
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D252. Qytetet Smart: Qeverisja
D2521. Politika e qytetit smart
Shkalla në të cilën bashkia zbaton një politikë favorizuese për qytetet smart
Krijimi i një kuadri mbështetës është një faktor suksesi për tju përgjigjur nivelit të
zhvillimit urban. Vendosja e qëllimeve në një strategji afatgjatë për zhvillimin urban
është thelbësore për pasjen e qyteteve smart.
Ekzistenca e vizionit për një qytet smart së bashku me strategjinë përkatëse afrojnë
bazën për projekte të reja në shërbim të qytetarëve.

Metoda e
Matjes

Ju lutem të keni parasysh kriteret për vlerësimin sipas shkallës Likert:
A.
Kryeqyteti/
qendra të
qyteteve

B.
Zona
urbane

C.
Zona
rurale

Mesatarja
= (A+B+C)/3

I. Bashkia ka një
politikë favorizuese
për qytetet smart
(1-4 sipas shkallës
Likert)
Vlerësimi mesatar është dhe vlerësimi përfundimtar për këtë tregues.
Ky tregues ka vështirësi për ta vlerësuar në mënyrë objektive.

Burimi i Të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Aspas:
Mungon plotësisht
vizioni për një
qytet smart duke
vështirësuar
ndërmarrjen
e iniciativave
përkatëse.

Pak:
Vizioni afatgjatë
pengon disi marrjen
e iniciativave

Disi mbështetës:
Vizioni afatgjatë
ka mbështetur
disi iniciativat
për qytete
smart. Bashkia
ka udhëzues për
veprimtarinë në
mbështetje të
vizionit

Shumë
mbështetëse:
Vizioni afatgjatë
stimulon mjedisin
për qytete smart në
masë të gjerë.
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D2522. Koncepti i qytetit smart njihet nga administrata vendore.

Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D252. Qytetet Smart: Qeverisja
D2522. Koncepti i qytetit smart njihet nga administrata vendore
Shkalla në të cilën bashkia ka vënë në dispozicion burimet njerëzore të
duhura dhe dedikuara për zbatimin e strategjisë së qytetit smart.
Megjithëse disa sektorë apo drejtori të bashkisë mund të jenë të përfshirë në
hartimin e më pas në zbatimin e strategjisë së qytetit smart, caktimi i një sektori të
posacëm është një faktor i rëndësishëm për suksesin. Ky tregues vlerëson shkallën
në të cilën burimet njerëzore janë alokuar në mënyrën e duhur ndaj ndaj nismave të
qytetit smart.

Metoda e
matjes

A.
Kryeqyteti
/ qendrat e
qyteteve

B.
Zona urbane

C.
Zona rurale

Rezultati
mesatar =
(A+B+C)/3

I. Koncepti i Qytetit
Smart të vendosur
në administratën
vendore (1-5 nga
Shkalla Likert)
Vlerësimi mesatar është dhe vlerësimi përfundimtar për këtë tregues. Ky tregues
ka vështirësi për tu vlerësuar në mënyrë objektive.

Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

5

Aspak:
Përpjekjet
e bashkisë
për nismën
e qytetit
smart nuk
pasqyrohen
aspak nga
struktura
organizative e
saj.

Pak:
Disa punonjës
bashkiakë
kryejnë punë
shtesë këtë
detyrë, por nuk
ekziston një
staf i dedikuar
për të.

Disi:
Përgjegjësia
e nismës së
qytetit smart i
është caktuar
një drejtorie të
vogël.

E moderuar
Përgjegjësia
e nismës së
qytetit smart i
është caktuar
një drejtorie
më të madhe
që punon në
zbatimin e
strategjisë.

Në masë të
gjerë:
Strategjia e
qytetit smart
ka një staf
të dedikuar
dhe është e
pasqyruar nga
përgjegjësia
e caktuar një
ekipi të madh
dhe angazhimi
të fortë për
të arritur
objektivat e saj.
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D2523. Buxheti-Shpenzime të bashkisë për tranzicionin në qytete smart
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D25. QYTETET SMART
D252. Qytetet Smart: Qeverisja
D2523. Buxheti-Shpenzime të bashkisë për tranzicionin në qytete smart
Shpenzimet vjetore nga bashkia për një tranzicion drejt një qyteti smart (€ / frymë)
Mënyra se si bashkia mbështet tranzicionin drejt një qyteti smart, pranë një kornize
mbështetëse, caktimi i administrates përkatëse dhe sigurimi i burimeve financiare.
Shpenzimet për nismën e qytetit smart përfshijnë shpenzimet dhe fondet përkatëse
të këtij procesi.

Metoda e
matjes

Llogaritja: Shpenzimet totale vjetore të bashkisë për tranzicion në qytet smart/
popullsisë totale.
Alternativa: vlerësimi subjektiv i shpenzimeve totale vjetore nga bashkia për
tranzicion në qytet smart.

Burimi i të
dhënave
Shkalla

Drejtoria e Financës së Bashkisë
Ministria e Financave

1

2

3

4

5

Aspak

Në një masë
të vogël

Në një farë
mase

Në një masë
të moderuar

Në një masë
të madhe

D2524. Bashkëpunimi ndërinstitucional – Sa bashkitë bashkëpunojnë me institucionet
qendrore lidhur me konceptin e qytetit smart
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi

D25. QYTETET SMART

Përkufizimi

Masa në të cilën bashkia bashkëpunon me institucionet qendrore lidhur me
konceptin e qytetit smart.

D252. Qytetet Smart: Qeverisja
D2524. Bashkëpunimi ndërinstitucional – Sa bashkitë bashkëpunojnë me
institucionet qendrore lidhur me konceptin e qytetit smart

Nismat për qytetit smart përfitojnë nga bashkëpunimi ndërinstitucional si vertikalisht
(nivel rajonal/ kombëtar) ashtu edhe horizontalisht (me bashki të tjera). Kjo e bën më
të lehtë zbatimin e projekteve në përgjithësi dhe në qytete të ndryshme në veçanti.
Për më tepër, mësimet e nxjerra mund të transferohen. Niveli i bashkëpunimit
me bashkitë e tjera dhe / ose nivelet e tjera të qeverisjes do të vlerësohet duke
analizuar shpeshtësinë e konsultimit ose kordinimit në proceset e planifikimit dhe
vendimmarrjes dhe partneritetet në nivel lokal, rajonal, kombëtar, nivel evropian dhe
/ ose ndërkombëtar.
Të dhënat cilësore të kthyera në shkallë të tipit Likert (1-5):
Aspak – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Shumë.
Administrata e Bashkisë

▼

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
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Shkalla
Përshkrimi

1
Aspak:
Nuk ka bashkëpunim apo
koordinim
me bashkitë e
tjera dhe / ose
nivelet e tjera të
qeverisjes

2

3

Dobët:
Disi:
Ka pak bashEkziston një
këpunim
bashkëpunim
ndërinstitucion- ndërinstitucioal dhe ky është nal i zyrtarizuar
i varur nga nga
me politikë
njerëzit e përfpartneriteti.
shirë.

4

5

Mirë:
Ekziston një
bashkëpunim
ndërinstitucional i cili është
i zyrtarizuar
në politikat e
partneritetit
dhe përmes
takimeve të
rregullta.

I shkëlqyer:
Bashkia është
një forcë
lëvizëse e një
bashkëpunimi
ndërinstitucional i cili është
e zyrtarizuar
në politikat e
partneritetit dhe
përmes takimeve të rregullta të iniciuara
nga bashkia
dhe Shoqatat
e Qeverisjes
Vendore.

D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit;
Mbetjet e Ngurta Urbane dhe Ekosistemi)
D2531. Konsumi i energjisë në banesa për frymë (ekuivalenti i kg naftë)1
Indeksi
Nën-indeksi

D25. QYTETET SMART

Treguesi
Përkufizimi

D2531. Konsumi i energjisë në banesa për frymë (ekuivalenti i kg naftë)

D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit;
Mbetjet e Ngurta Urbane dhe Ekosistemi)
Treguesi mat energjinë elektrike që harxhon çdo qytetar në shtëpi duke
përjashtuar energjinë e përdorur për transport.
Meqenëse treguesi i referohet konsumit përfundimtar të energjisë, vetëm energjia e
përdorur nga konsumatorët fundorë do të llogaritet. Konsumi i lidhur me sektorë të
tjerë industrial apo ekonomikë do të përjashtohet.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_20&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_20&plugin=1
Një analizë e përdorimit të energjisë në BE-28 në 2015 tregon tre kategoritë
dominuese: transportin (33.1%), familjet (25.4%) dhe industrinë (25.3%). Përdorimi
i reduktuar dhe efektiv i energjisë mund të krijojë kursime të konsiderueshme dhe
mund të përmirësojë sigurinë e furnizimit me energji. Ulja e konsumit të energjisë
gjithashtu ul emetimet e gazrave serë, të cilat kontribuojnë në luftimin e ndryshimit të
klimës dhe arritjen e një ekonomie globale me karbon të ulët (ISO / DIS 37120, 2013).
Duke qenë se Shqipëria prodhon mbi 96% të energjisë për përdorim vetjak nga
përdorimi i ujit (hidrocentralet), energjia e përdorur është e pastër me një ndikim
gati të papërfillshëm për mjedisin.
Konsumi i energjisë përfundimtare në banesa për frymë, i shprehur në kg ekuivalent
i naftës.

▼

Metoda e
matjes
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Burimi i të
dhënave

Shkalla
Përshkrimi

Administrata e Bashkisë
Enti Rregullator i Energjisë
Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_20&plugin=1

1

2

3

4

5

Më shumë se
550
kg ekuivalent të
naftës

426,8 - 550

303,4 – 426,7

180 – 303,3

Më pak se 180
kg ekuivalent të
naftës

D2532. Emetimet e CO2 - Emetimet e CO2 në ton për frymë në vit
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi

D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit;
Mbetjet e Ngruta Urbane dhe Ekosistemi)

Treguesi
Përkufizimi

D2532. Emetimet e CO2 - Emetimet e CO2 në ton për frymë në vit
Emetimet e CO2 në ton për frymë në vit.
Gazrat serë (GHG) janë gazra në atmosferë që thithin rrezatimin infra të kuqe që
në të kundërt do të shpërndaheshin në hapësirë; duke kontribuar kështu në rritjen
e temperaturave të sipërfaqes. CO2 përbën një pjesë të madhe të emetimeve të
gazit të serës në zonat urbane. Burimet kryesore për emetimet e CO2 janë proceset
e djegies që lidhen me prodhimin dhe transportin e energjisë. Tonet e emetimeve
të CO2 për frymë mund të konsiderohen si një tregues i dobishëm për të vlerësuar
kontributin e zhvillimit urban në ndryshimin e klimës.

Metoda e
matjes

Emetimet e CO2 të matura në ton për frymë do të llogariten si sasia totale e
emetimeve të CO2 në ton (njësi ekuivalente të dioksidit të karbonit) të gjeneruara gjatë
një viti kalendarik nga të gjitha aktivitetet brenda qytetit, përfshirë emetimet indirekte
jashtë kufijve të qytetit (numërues) të ndarë nga popullsia aktuale e qytetit (emëruesi).
Rezultati do të shprehet si totali i emetimeve direkte të CO2 për frymë në ton.
Kosova: 5,4-ton CO2 për frymë (2013) http://ask.rks-gov.net/media/2471/ghgemissions-in-kosovo-2014-2015.pdf

Burimi i të
dhënave
Shkalla

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Përshkrimi

Më shumë se
6-ton CO2 për
frymë

1

2
4,6 - 6

3

4

5

1,6 - 3

Më pak se 1,5ton CO2 për
frymë
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D2533. Dendësia e popullsisë
Indeksi
Nën-indeksi

D25. QYTETET SMART

Treguesi
Përkufizimi

D2533. Dendësia e popullsisë

D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit;
Mbetjet e Ngurta Urbane dhe Ekosistemi)
Numri i njerëzve për km2
Dendësia e popullsisë është një tregues i lidhur me disa aspekte të zhvillimit
të qëndrueshëm urban, siç është funksionimi efikas i infrastrukturave urbane,
transportit të gjelbër dhe jeta urbane.
• Infrastruktura e efektshme urbane: Sa më e lartë të jetë dendësia e popullsisë,
aq më i lehtë është operimi i transportit publik, por edhe infrastruktura ujore dhe
energjetike kanë një kosto të ulët.
• Ekzistojnë statistika për një lidhje në propocion të drejtë midis dendësisë së
popullsisë dhe transportit pro mjedisit, transportit publik, ecjes dhe çiklizmit
(Newman & Kenworthy 1999, 2006)
• Një popullsi më e lartë urbane nganjëherë shoqërohet me jetë të zhvilluar urbane.
• Një densitet i lartë i popullsisë zvogëlon gjurmët e zhvillimit urban dhe parandalon
zhvillimin e tokës bujqësore dhe zonave natyrore.

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Llogaritja: Dendësia e popullsisë llogaritet me raportin e numrit të banorëve
(numëruesi) i ndarë me sipërfaqen e përgjithshme të bashkisë (km²) (emëruesi).
Administrata e Bashkisë

1

2

3

4

Më pak se 30
persona për

km2

5
121 ose më

31 – 60

61 – 90

91- 120

shumë
persona për km2

D2534. Strategji për përballimin e ndryshimeve klimaterike
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi

D253. Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe përballimi; Cilësia e Ajrit;
Mbetjet e Ngurta Urbane dhe Ekosistemi)

Treguesi
Përkufizimi

D2534. Strategji për përballimin e ndryshimeve klimaterike
Ky tregues vlerëson se në çfarë mase bashkia ka një strategji dhe plan veprimi të
qëndrueshmërisë. Treguesi gjithashtu duhet të rikontrollohet - verifikohet duke u
krahasuar me Treguesin D2401 si të dhëna plotësuese.

▼

Zonat urbane në Evropë dhe në mbarë botën po përjetojnë gjithnjë e më shumë
presione nga ndryshimet klimatike dhe kjo situate parashikohet të rëndohet në të
ardhmen. Qytetet luajnë një rol të rëndësishëm në përballjen ndaj ndryshimit të
klimës dhe kjo evidentohet edhe në Strategjinë për Ndryshimet Klimatike të BE.
Disa qytete në të gjithë Evropën tashmë janë duke bërë studime për përballimin e
ndryshimeve klimatike dhe shumë të tjera janë duke ndërmarrë hapat e parë për
të siguruar që qytetet evropiane të mbeten qendra të sigurta, të jetueshme dhe
tërheqëse për inovacionin, aktivitetet ekonomike, kulturën dhe jetën shoqërore
(climate-adapt.org).
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Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla

Treguesi ka një vlerësim cilësor, jo sasior, dhe vlerësohet në shkallën Likert.
Asnjë veprim nuk është ndërmarrë – 1 — 2 — 3 — 4 zbatim, monitorim dhe vlerësim

1

2

3

4

Përshkrimi

Asnjë veprim nuk
është ndërmarrë

Masat për
një proces të
suksesshëm të
përballimit dhe
risqet janë vlerësuar

Janë identifikuar
mënyrat për
të përballuar
ndryshimet
klimatike

Zbatim, monitorim

Administrata e Bashkisë

Asnjë veprim nuk
është ndërmarrë
ende nga bashkia

dhe vlerësim
Po zbatohen mënyrat

për të përballuar
ndryshime klimatike
si edhe po kryhet
monitorimi dhe
vlerësimi.

D254. Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)
D2541. Gjatësia e korsive për biçikleta
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D254. Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)
D2541. Gjatësia e korsive për biçikleta
Kilometra të rrugëve të dedikuara dhe korsive të biçikletave për 100.000 banorë.
Një sistem transporti favorizues për çiklistët sjell reduktimin e bllokimit të trafikut
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Korsitë e biçikletave i referohen një pjese të
rrugës të caktuar për biçikleta dhe që dallohet nga pjesa tjetër e rrugës me shenjat
gjatësore të rrugës.
Rrugët e dedikuara të biçikletave i referohen një rruge të pavarur ose një pjesë të
një rruge të caktuar për biçikleta. Ato janë të ndara nga rrugët e tjera ose pjesët e
tjera të së njëjtës rrugë me mjete strukturore.
Treguesi llogaritet me kilometrat e përgjithshëm të shtigjeve dhe korsive të
biçikletave pjesëtuar me numrin e 100 000 të popullsisë totale të qytetit. Rezultati do
të shprehet kilometra të shtigjeve dhe korsive të biçikletave për 100000 banorë.
Pika standarde: Gjatësia totale e shtigjeve dhe korsive të biçikletave të Amsterdamit
(Rrjeti i Biçikletave në Amsterdam) 767 km; 851,000 banorë (2018)
https://www.iamsterdam.com/en/plan-your-trip/getting-around/cycling/amsterdamcycling-history
Vlera referuese = 767km / (851.000 / 100.000) = 90 km korsi çiklizmi për 100.000
banorë
A.
Kryeqyteti
/ zona të
qendrave të
qyteteve

B.
Zonat
urbane

C.
Zonat rurale

Rezultati
mesatar = (A
+ B + C) / 3

I. Gjatësia e rrjetit të
rrugëve të biçikletave

▼

Metoda e
matjes

61

Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Sektori i transportit publik të Bashkisë

1
Qyteti nuk
ka shtigje
dhe korsi
biçikletash.

2

3

4

Qyteti ka shtigje Qyteti ka shtigje Qyteti ka shtigje
dhe korsi
dhe korsi
dhe korsi
biçikletash të
biçikletash të
biçikletash të
dedikuar në
dedikuar dhe
dedikuar dhe
gjatësi më të
të dyanshëm
të dyanshëm
vogël se 10km / në gjatësi totale në gjatësi totale
100K banorë
midis 10-30 km midis 30-60 km
/ 100K banorë.
/100K banorë.

5
Qyteti ka shtigje
dhe korsi
biçikletash, me
dy drejtime dhe
me një drejtim
në gjatësi totale
midis 60-90 km /
100K banorë.

D2542. Nxitja e stilit të shëndetshëm të jetesës – Sa përpjekje bëhen për të hartuar politika
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi

D25. QYTETET SMART

Përkufizimi

Shkalla në të cilën ndërmerren politika vendore për të promovuar jetesën e
shëndetshme.

D254. Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)
D2542. Nxitja e stilit të shëndetshëm të jetesës – Sa përpjekje bëhen për të
hartuar politika

Inkurajimi i jetesës të shëndetshme konsiderohet faktor suksesi për kujdesin
shëndetësor dhe mirëqenien. Inkurajimi i jetesës të shëndetshme përfshin masa si:
lehtësira për përdorimin e biçikletave në lagje;
hapësira për ecje (vendkalime këmbësorësh në të gjithë zonën);
pajisje sportive publike;
zona jo duhanpirëse;
vendosja e standardeve për zgjedhjen e ushqimeve të shëndetshme;
ekulibrimi i jetës personale dhe profesionale.

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi
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Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Shkëlqyeshëm
Administrata e bashkisë

1

2

3

4

5

Aspak:
E dobët:
Disi:
E mirë:
Shkëlqyeshëm:
nuk merren
Pak inkurajim
Ka patur
Inkurajim i
Inkurajim i gjerë i
masa për të
të jetesës së
inkurajim për
mjaftueshëm
një mënyrë jetese
inkurajuar
shëndetshme.
një mënyrë
i një jetese të
te shëndetshme te
jetesën e
jetese të
shëndetshme u
përthyer në masa
shëndetshme.
shëndetshme
përkthyer edhe
konkrete (vende
me zbatimin e
në disa nisma
për biçikleta,
disa masave. konkrete (lehtësira ambjente sporteve
çiklizmi, ambjente publike, rrugë për
sportive publike
këmbësorë) dhe
dhe aplikacione
aplikacionet e
kujtesë në
ushtrimeve fizike
internet).
në internet)

D2543. Qasja në internet në ambiente publike
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D254. Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime të tjera)
D2543. Qasja në internet në ambiente publike
Mbulimi i hapësirës publike me internet
Ky tregues mat përqindjen e hapësirës publike bashkiake e cila është e mbuluar nga
një rrjet Wi-Fi.
Mbulimi publik me Wi-Fi është i dobishëm në përmirësimin e imazhit të hapësirave
publike, si dhe reputacionin e vetë bashkisë. Ai gjithashtu përmirëson aktraktivitetin
e bashkisë për vizitorët dhe lehtëson qasjen në internet për ata që nuk kanë
mundësi për të përballuar lidhjen e tyre me internetin, duke zvogëluar hendekun
e teknologjisë dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe barazinë e mundësive. Së
fundmi, vetë administrata e bashkisë mund të lidhet me këtë zonë Wi-Fi, duke lejuar
marrjen dhe daljen e të dhënave të qytetarëve. Ky forcim i rrjetit të komunikimit i
siguron qytetit aftësi të mëdha ripërtëritje dhe veprimi.

Metoda e
matjes

A.
Kryeqyteti /
qendra të
qyteteve

B.
Zona urbane

C.
Zona rurale

Rezultati
mesatar = (A
+ B + C) / 3

I. Qasja në internet
në ambiente publike
Wi-Fi
Shkalla mesatare duhet të sigurohet si shkallë e vlerësimit përfundimtar për këtë
Tregues në shkallën Likert më poshtë.

Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Administrata e bashkisë

1

2

3

4

5

0-20%

21 – 40%

41 – 60%

61 – 80%

Mbi 81%

E hapësirës

e hapësirës

publike të

publike të

bashkise

bashkise

është e mbuluar

është e mbuluar

nga një rrjet falas

nga një rrjet falas

publik Wi-Fi

publik Wi-Fi
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D255. Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)
D2551. ICT - Publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë
Indeksi

D25. QYTETET SMART

Nën-indeksi
Treguesi

D255 Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)
D2551. ICT - Publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë
Në çfarë masë publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë e lejon
informimin e publikut.
Publikimi i të dhënva do ti mundësonte publikut të njihej me mënyrën si
shpenzohen paratë, si krijohen fondet publike dhe arsyen e financimit të
aktiviteteve të caktuara.
Të dhënat e mëposhtme duhet të jenë publikuara online për t’u kualifikuar për
vlerësim:
• Buxheti për çdo sektor të bashkisë, ndërmarrjet publike dhe institucionet publike.
• Përshkrimet e buxhetit
• Ndarja e buxhetit dhe llojet e shpenzimeve.
Për më tepër, në procesin e vlerësimit të treguesit duhet të konsiderohet se në
çfarë mase janë të publikuara të dhënat dhe a plotësojnë ato kriteret e gjendjes së
dëshiruar të treguesit:
• Publikim i licensuar - Kjo pyetje mat nëse dikush lejohet të përdorë, modifikojë
dhe rishpërndajë të dhënat për çfarëdo qëllimi. Vetëm në këtë rast të dhënat
konsiderohen “të publikuara”. Përdorshmëria ligjore e të dhënave është një
kërkesë thelbësore e publikimit. Është një parakusht për përdorim të pakufizuar
për të gjithë.
• Format i procesueshëm nga kompjuterat.
• Shkarkohet menjëherë
• Është i përditësuar

Përkufizimi
Metoda e
matjes

Burimi i të
dhënave
Shkalla

Përshkrimi
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• Është në dispozicion pa pagesë
Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në një masë të madhe
Administrata e Bashkisë
Në nivelin kombëtar, Indeksi Global i Publikimit të të Dhënave siguron të dhëna për
situatën aktuale për këtë tregues.
https://index.okfn.org/place/

1

2

3

4

5

Aspak
Të dhënat
e buxhetit
të bashkisë
nuk janë të
disponueshme
në internet
për publikun e
gjerë.

Në një masë
të vogël

Në një farë
mase

Në një masë
të moderuar

Në një masë
të madhe
Gjendja e
dëshiruar e
përshkruar në
përkufizimin e
Treguesit

D2552. ICT - Publikimi i të dhënave për Prokurimin
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D25. QYTETET SMART
D255 Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)
D2552. ICT - Publikimi i të dhënave për Prokurimin
Në çfarë mase bashkitë kanë të publikuara të dhënat për Prokurim.
Publikimi i të dhënave të prokurimit mundëson konkurrencën e drejtë midis
kompanive, zbulimin e mashtrimeve, si dhe ofrimin e shërbimeve më të mira për
bashkinë dhe qytetarët. Monitorimi i tenderave ndihmon kompanitë e reja të marrin
pjesë në tender dhe rrit kredibilitetin e bashkisë.
Të dhënat e mëposhtme duhet të jenë të publikuara online për t’u kualifikuar për
vlerësim:
Faza e tenderit
• Tenderët për bashkinë
• Emri i tenderit
• Përshkrimi i tenderit
• Statusi i tenderit
Faza e dhënies së kontratës
• Dhënie kontrate nga bashkia
• Përshkrimi i kontratës
• Vlera e kontratës
• Emri i furnizuesit
Bashkitë në Shqipëri zbatojnë rregulla mjaft strikte dhe të detajuara të prokurimit
publik elektronik dhe është detyrimi i tyre ligjor të ndjekin udhëzimet e
sipërpërmendura.

Metoda e
matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit.

Burimi i të
dhënave

Administrata e Bashkisë
Në nivelin kombëtar, Indeksi Global i Publikimit të të Dhënave siguron të dhëna për
situatën aktuale për këtë Tregues.
https://index.okfn.org/place/

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

5

Aspak
Bashkia nuk
kanë të dhëna
tenderi të
publikuara
online

Në një masë të
vogël

Në një farë
mase

Në një masë të
moderuar

Në një mase
të madhe
Gjendja e
dëshiruar e
përshkruar në
përkufizimin e
Treguesit
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D2553. ICT - Publikimi i të dhënave për Menaxhimin e Tokës
Indeksi
Nën-indeksi
Treguesi
Përkufizimi

D25. QYTETET SMART
D255 Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)
D2553. ICT - Publikimi i të dhënave për Menaxhimin e Tokës
Deri në çfarë mase bashkitë kanë të publikuara të dhënat për Menaxhimin e
Tokës.
Publikimi i të dhënave mundëson transparencën e transaksioneve të tokës.
Karakteristikat e mëposhtme duhet të përfshihen në informacionin kadastral dhe
regjistrin e publikuar.
Kufijtë e parcelës
ID e parcelës
Vlera e pasurisë (çmimi i paguar për transaksionin ose vlerën e taksës)
Lloji i pronësisë (publike, private, etj.)
Ngritja e një regjistri të tillë të pronës është një proces në zhvillim e sipër në
Shqipëri me ngritjen e kadastrës fiskale e cila do të pasqyrojë fillimisht ndërtesat e
ndodhura në një bashki të caktuar. Një hap pasues mund të jetë pasqyrimi online i
takës brenda territorit të një bashkie të caktuar.

Metoda e
matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit.

Burimi i të
dhënave

Administrata e Bashkisë
Në nivelin kombëtar, Indeksi Global i Publikimit të të Dhënave siguron të dhëna për
situatën aktuale për këtë Tregues.
https://index.okfn.org/place/

Shkalla
Përshkrimi

66

1

2

3

4

5

Aspak
Bashkia nuk
ka të dhëna të
publikuara për
menaxhimin e
tokës.

Në një masë
të vogël

Në një farë
mase

Në një masë
të moderuar

Në një masë
të madhe
Gjendja e
dëshiruar e
përshkruar në
përkufizimin e
Treguesit
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D3. PJESËMARRJA DHE
PËRGJEGJSHMËRIA
Tabela 3: Treguesit e Dimensionit 3: PJESËMARRJA DHE PËRGJEGJSHMËRIA

68

Kodi

Emri i Dimensionit / Indeksi / Nën-indeksi / Treguesi

D3

PJESËMARRJA DHE PËRGJEGJSHMËRIA

D31

Pjesëmarrja

D3101

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje në nivel lokal

D3102

Buxhetimi me pjesëmarrje

D3103

Pjesëmarrja qytetare në zbatimin e politikave vendore

D32

Përgjigja ndaj qytetarëve

D3201

Informimi për të gjitha grupet e qytetarëve - Informim falas për informacione me rëndësi
publike

D3202

Bashkia u përgjigjet propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të qytetarëve

D33

Transparenca

D3301

Informimi mbi shpenzimet buxhetore - Transparenca e Buxhetit (përfshirja dhe
perspektiva e qytetarëve)

D3302

Qasja në procedurat e brendshme të punës së bashkisë

D3303

Qasja në vendimet e organeve vendore

D34

Përgjegjësia

D3401

Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e Bashkisë.

D3403

Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e saj nga qytetarët.
Monitorimi dhe Vlerësimi të bazuar në Komunitet.

D3101. Sigurohet pjesëmarrja gjithëpërfshirëse e publikut në proceset vendimmarrëse
vendore
Indeksi

D31. PJESËMARRJA

Nën-indeksi
Treguesi

n/a

Përkufizimi

Shkalla në të cilën zbatohen mekanizmat e pjesëmarrjes qytetare në
vendimmarrje në nivel lokal.

D3101. Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje në nivel lokal

Pjesëmarrja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes është një element kryesor i
demokracisë vendore. Ajo rrit transparencën dhe e bën administratën bashkiake më
të përgjegjshme për vendimet e saj. Ky tregues bazohet në parimin e subsidiaritetit,
decentralizimin dhe nënkupton afrimin e pushtetit me qytetarët.
Zgjedhjet vendore janë hapi i parë në përfshirjen e qytetarëve në procesin e
vendimmarrjes. Sidoqoftë, përfshirja e qytetarëve në këtë proces nuk përfundon me
ditën e zgjedhjeve. Angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve në funksionimin e bashkisë
rregullohet më tej me ligjet dhe statutet bashkiake dhe aktet e brendshme.
Format e drejtpërdrejta të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes
në bashki rregullohen me ligjin organik për vetëqeverisjen vendore. Disa nga format
e drejtpërdrejta të njohura të pjesëmarrjes së qytetarëve janë: iniciativa qytetare,
këshillimi me bashkësinë, referendum lokal, etj.
Çdo qytetar i një bashki ka të drejtë, individualisht ose së bashku me qytëtarët
e tjerë, të paraqesë Ankesa dhe Propozime në lidhje me punën e bashkisë dhe
administratës bashkiake. Gjatë përgatitjes së rregulloreve të bashkisë dhe marrjes
së vendimeve me rëndësi vendore, këshilli bashkiak dhe kryetari i bashkisë mund
të organizojnë forma të tjera konsultimesh si Dëgjesa Publike, Sondazhe ose të
kërkojnë Propozime të Qytetarëve.
Format e përparuara të pjesëmarrjes mundësojnë pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse
të qytetarëve siç janë Grupet Këshilluese të Qytetarëve mjete që përdorën shpesh
për të ofruar këshilla të vazhdueshme për Këshillat Bashkiakë dhe administratën e
bashkisë për çështjeve me interes të përbashkët të qytetarëve.
Monitorimi Social është një proces në të cilin publiku monitoron zbatimin e
vendimeve të bashkisë dhe mat efikasitetin e tyre. Monitorimi social kërkon
komunikim të mirë midis palëve të përfshira.

Metoda e
matjes

Shkalla Likert: Aspak – 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Në një masë të madhe

Burimi i të
dhënave
Përshkrimi

1
Aspak
Nuk ka
parakushte
ligjore.
Bashkia
nuk zbaton

2

3

Në një masë të
Në një farë
vogël
mase
Ekzistion një
Përveç ankesave
kornizë ligjore.
dhe / ose
Vetëm Ankesat
propozimeve
dhe / ose
ekzistojnë edhe

4

5

Në një masë të
moderuar
Qytetarët marrin
pjesë në mënyre
aktive në procesin
e vendimmarrjes

Në një masë të
madhe
Bashkitë
aplikojnë forma
të përcaktuara
ligjërisht dhe të

▼

Shkalla
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Përshkrimi

70

pjesëmarrje
Aspak
NëPropozimet
një masë të
gjithëpërfshirëse
Nuk ka
mund
vogëltë
të
parakushte
qytetarëve
paraqiten
Ekzistion një
nga
proceset
ligjore. e
kornizë
qytetarët,
ligjore.
por
vendimmarrjes.
Bashkia
Vetëm
formatAnkesat
e tjera
nuk zbaton
nuk
dhe
sigurohen
/ ose
pjesëmarrje
Propozimet
gjithëpërfshirëse
mund të
të qytetarëve
paraqiten nga
proceset e
qytetarët, por
vendimmarrjes. format e tjera nuk
sigurohen

Dëgjesat
Në njëpublike
farë
Në
duke
njëpërdorur
masë të
dhe Sondazhet.
mase
moderuar
forma të
Qytetarët
disponueshme
marrin
Përveç ankesave pjesëme
në ligj,
mënyre
dhe / ose
aktive
megjithatë
në procesin
propozimeve e rezultatet
vendimmarrjes
nuk
ekzistojnë edhe duke
monitorohen
përdorur
Dëgjesat publike
dhe
forma
format
të e
dhe Sondazhet. disponueshme
avancuara të
demokracisë
me ligj,
vendore
megjithatë
direkte
rezultatet
(referendum)
nuk
nuk
monitorohen
ekzistojnë.
dhe format e
avancuara të
demokracisë
vendore direkte
(referendum) nuk
ekzistojnë.

Në
përparuara
një masëtëtë
pjesëmarrjes
madhe
gjithëpërfshirëse
Bashkitë
aplikojnë
të publikut
forma
të(madje
përcaktuara
edhe
ligjërisht
Referendum),
dhe të
përparuara
kështu që të
inputet
pjesëmarrjes
e marra
gjithëpërfshirëse
nga qytetarët
zbatohen
të publikut
dhe
kontribuojnë
(madje edhe
Referendum),
ndjeshëm në
zhvillimin
kështu qëe
inputet
bashkisë,
e marra
gjë
që
nga
dëshmohet
qytetarët
zbatohen
nga gjetjet
dhe
e
kontribuojnë
monitorimit
ndjeshëm
Social në
zhvillimin e
bashkisë, gjë
që dëshmohet
nga gjetjet e
monitorimit
Social

D3102. Buxhetimi me pjesëmarrje
Indeksi

D31. PJESËMARRJA

Treguesi

D3102. Buxhetimi me pjesëmarrje

Përkufizimi

Shkalla në të cilën qytetarët dhe marrin pjesë në procesin e buxhetimit të
bashkisë.
Buxhetimi me pjesëmarrje përfaqëson një qasje direkte të demokracisë ndaj
buxhetimit. Ajo u ofron qytetarëve një mundësi për të diskutuar dhe ndikuar në
shpërndarjen e burimeve publike. Është një mjet për të edukuar, angazhuar dhe
fuqizuar qytetarët dhe për të forcuar kërkesën për qeverisje të mirë. Transparenca
dhe përgjegjësia e shtuar që krijon buxhetimi me pjesëmarrje minimizon joefikasitetin
e bashkisë dhe mundëson frenimin e klientelizmit dhe korrupsionin.
Buxhetimi me pjesëmarrje gjithashtu forcon qeverisjen gjithëpërfshirëse duke u
dhënë grupeve të margjinalizuara dhe të përjashtuara mundësinë për të dëgjuar zërin
e tyre dhe duke ndikuar në marrjen e vendimeve publike jetike për interesat e tyre.
Më poshtë në tabelë janë parimet që mund t’ju ndihmojnë të ilustroni praktikën
e mirë në Buxhetimin me Pjesëmarrje ²(BP) dhe të vlerësoni shkallën në të cilën
qytetarët pjesë në procesin e buxhetimit të bashkisë.
Parimet

Pikët

1. Pronësia vendore – Qytetarët duhet të jenë të përfshirë në përcaktimin
e përparësive buxhetore dhe identifikimin e projekteve për shpenzimet
publike në zonën e tyre kudo që të jetë e mundur.
2. Përfshirja e drejtpërdrejtë - BP duhet të përfshijë angazhim direkt,
si dhe përfaqësues, kudo që të jetë e mundur. Siguroni dhe promovoni
trajnime, zhvillim ose ngritje të kapaciteteve që mbështesin përfshirjen e
drejtpërdrejtë të qytetarëve.
3. Mbështetje për demokracinë përfaqësuese - Mekanizmat e
pjesëmarrjes, siç është BP, duhet të shihen si mbështetje të demokracisë
përfaqësuese. BP mund të rrisë besimin e qytetarëve ndaj këshilltarëve dhe
të rrisë rolin e tyre.
4. Aksesueshmëria - Pjesëmarrësit duhet të kenë qasje të mirë dhe të qartë
në proceset e BP.
5. Transparenca - Proceset e BP janë krijuar për t‘u dhënë qytetarëve
njohuri të plota dhe të qarta për buxhetet publike në zonën e tyre, madje
edhe ato mbi të cilat ata nuk kanë interes të drejtpërdrejtë.
6. Shqyrtimi - Proceset e BP duhet t‘i përfshijnë qytetarët përtej zgjedhjes
personale dhe të përfshijnë diskutime të vërteta rreth vendimeve të buxhetit.
7. Përgjegjësia e përbashkët – BP duhet të ndërtojë një qëllim të
përbashkët dhe një angazhim nga të gjithë palët e interesuara.
Mesatarja e pikëvë:
(Shumatorja e pikëve/8)

Metoda e
matjes

Shkalla Likert: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 me përshkrimin e secilës shkallë

▼

Burimi i të
dhënave
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Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

Aspak

Në një masë të
vogël

Në një farë
masë

Nuk ka
parakushte
ligjore.

Ekziston korniza

Nuk ka
mekanizma
që lejojnë
qytetarët
të kenë një
mendim në
planifikimin e
buxhetit vjetor

vetëm në faza të

Konsultimet
aplikohen
në faza të
ndryshme të
hartimit të
buxhetit, por
jo në mënyrë
sistematike

ligjore.
Disa konsultime
vazhdojnë, por
vonshme, duke
i dhënë publikut
një ndikim shumë
të kufizuar.
Niveli i risqeve
të mundshme
në procesin e BP
është i lartë.
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4

5

Në një masë të Në një masë të
moderuar
madhe
Buxheti vjetor
Buxheti vjetor i
i bashkisë
bashkisë është
është bashkëbashkë-krijuar
krijuar me
me qytetarët,
përfshirjen e të
por nuk
gjithë aktorëve
përfaqëson të
(përfshirë
gjithë aktorët
organizatat
lokalë dhe janë
me bazë
zbatuar vetëm
komunitare
disa parime
dhe grupeve të
të praktikës
margjinalizuara)
së mirë në
që nga fazat
Buxhetimin me
e hershme të
Pjesëmarrje
planifikimit të
buxhetit.
Ai pasqyron
nevojat reale të
komunitetit dhe
respektimin e të
gjitha parimeve
të praktikës
së mirë në
Buxhetimin me
Pjesëmarrje.
Risqet e
mundshme
të BP janë
zvogëluar

D3103. Komuniteti lokal është i përfshirë në zbatimin e politikave vendore.
Indeksi

D31. PJESËMARRJA

Treguesi

D3103. Pjesëmarrja qytetare në zbatimin e politikave vendore

Përkufizimi

Niveli i pjesëmarrjes së qytetarëve në zbatimin e politikave vendore.
Përfshirja e qytetarëve në procesin politik është një pjesë thelbësore e demokracisë.
Pjesëmarrja e qytetarëve është njohur prej kohësh si një nga komponentët kryesorë
të qeverisjes së mirë.
Forumi i Këshillit të Evropës për Ardhmërinë e Demokracisë i mbajtur në Suedi në
Qershor 2007 bën thirrje të hartohet një Kod të Praktikës së Mirë për Pjesëmarrje
Qytetare ((https://www.osce.org/odihr/39400?download=true) i cili përfshin
mekanizmat për pjesëmarrjen e OJQ-ve në proceset e vendimmarrjes dhe përfshirjen
e shoqërisë civile në politikat publike.
Përfshirja e qytetarëve dhe OJQ-ve në hapat e ndryshëm të procesit të
vendimmarrjes politike ndryshon në bazë të intensitetit të pjesëmarrjes. Ekzistojnë
katër nivele graduale të pjesëmarrjes, nga të paktë tek shumë pjesëmarrje. Këto
janë: informacioni; konsultimi; dialogu; dhe partneriteti. Ato mund të zbatohen në
çdo hap të procesit të vendimmarrjes (përcaktimi i axhendës, hartimi i politikave,
vendimmarrja, zbatimi i politikave, monitorimi dhe riformulimi i politikave) por ato
janë veçanërisht të rëndësishme në pika të caktuara të procesit.

Metoda e
matjes

1 — Aspak
2 — Në nivelin e INFORMACIONIT
3 — Në nivelin e KONSULTIMIT
4 — Në nivelin e DIALOGUT
5 — Në nivelin e PARTNERITETIT

Burimi i të
dhënave
Shkalla

1

2

3

4

5

Përshkrimi

Aspak

Në nivelin e

Në nivelin e

Në niveli e DIALOGUT:

Në një masë të

Asnjë

INFORMACIONIT:

KONSULTIMIT:

Një dialog i gjerë është një

madhe

përfshirje e

sigurimi i

Bashkia u kërkon

komunikim i dyanshëm i

Në nivelin e

qytetarëve

njëanshëm i

qytetarëve

ndërtuar mbi interesat e

PARTNERITETIT

në sjelljen

informacionit

dhe OJQ-ve

ndërsjellë dhe objektivat

Ai nënkupton

e politikave

nga bashkia dhe

mendimin e tyre

vendore në asnjë ndërveprim për një temë ose

përgjegjësi të
përbashkëta

apo përfshirje e

zhvillim specifik

rregullt të pikëpamjeve.

në secilin hap

qytetarëve, OJQ-ve

të politikave

Dialogu bashkëpunues i

të procesit të

nuk kërkohet ose

Konsultimet

përqendruar çon në një

vendimmarrjes

pritet.

zakonisht

rekomandim, strategji ose

politike nga

përfshijnë

legjislacion të përbashkët.

përcaktimi

informimin

Është më i fuqishëm

i axhendës,

dhe kërkimin

se dialogu i gjerë pasi

hartimi, vendimi

e komenteve,

konsiston në takime të

dhe zbatimi

përbashkëta, të shpeshta,

i nismave të

pikëpamjeve dhe
reagimeve.

të rregullta për të zhvilluar politikave. Është

Nisma dhe

strategji thelbësore të

forma më e lartë

tematikat kanë

politikave dhe shpesh çon

e pjesëmarrjes.

▼

praktikë.

e përbashkëta për të
siguruar një shkëmbim të
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origjinë nga

në rezultate të dakorduara.

Bashkitë kanë

bashkia, jo nga

Dialogu vlerësohet shumë

miratuar dhe

qytetarët dhe

në të gjitha hapat e ciklit

zbatuar Politikën

OJQ-të

të vendimmarrjes politike

për pjesmarrjen

dhe është thelbësor për

e qytetarëve.

caktimin, hartimin dhe
riformulimin e axhendës.
Arsimimi dhe trajnimi janë
thelbësorë dhe ofrohen
nga bashkitë në fuqizimin e
qytetarëve për pjesmarrje
efektive në qeverisjen
vendore.

D32. PËRGJIGJA NDAJ QYTETARËVE
D3201. Informimi për të gjitha grupet e qytetarëve - Informim falas për informacione me
rëndësi publike.
Indeksi

D32. PËRGJEGJSHMËRIA

Treguesi

D3201. Informimi për të gjitha grupet e qytetarëve - Informim falas për
informacione me rëndësi publike.

Përkufizimi

Në çfarë mase ofrohet qasja falas në informacion nga bashkitë për qytetarët.
Informimi është një nga çelësat për demokracinë dhe pjesëmarrjen në qeverisje.
Mundësia e qytetarëve për të kërkuar dhe marrë dokumente publike shërben si një
mjet kritik për të luftuar korrupsionin, duke u dhënë mundësi qytetarëve që të marrin
pjesë në jetën publike, duke i bërë qeveritë më efikase, duke inkurajuar investimet
dhe duke ndihmuar personat të ushtrojnë të drejtat e tyre themelore të njeriut.
Informacioni u takon qytetarëve; qeveritë vendore thjesht mbajnë informacione në
emrin e tyre.
Sipas Ligjit 119/2014 “Për informimin publik”, e drejta për informim përcaktohet si:
Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të
shpjegojë motivet.
Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim
informacionin e kërkuar.
Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit
origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses
të plotë në përmbajtjen e dokumentit.
Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë
personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të
dhëna personale të subjektit.

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave

74

Shkalla Likert: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 me përshkrimin e secilës shkallë.

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

5

- Asnjë detyrim
ligjor i bashkive
për sigurimin e
aksesit falas të
informacionit
për qytetarët.

- është
miratuar Ligji
për informim
publik dhe
në përputhje
me rrethanat
është emëruar
kordinatori për
informim.
- Asnjë aktivitet
i mëtejshëm
nuk ndërmerret
nga Bashkia

-Kontaktet
e titullarëve
bashkiak, lista
e informacionit
në dispozicion
publik dhe
formularët e
nevojshëm
publikohen
në faqen në
internet të
bashkisë.
-Publiku i
gjerë në në
bashki është i
informuar për
të drejtën e
informimit.

Bashkia
siguron qasje
të barabartë
në informacion
dhe dokumente
për të gjithë
qytetarët
Janë krijuar
mënyra të
ndryshme për
të bërë kërkesa,
siç janë:
personalisht;
me telefon
/ faks; në
internet; me
e-mail; me
postë etj.
Mekanizmat
e ankesave /
thirrjeve për
qasje të lirë në
informacion
janë në
dispozicion për
të përmbushur
nevojat e
qytetarëve.

-Bashkia në
mënyrë aktive
publikon
informacione
dhe dokumente
të përmendura
në përcaktimin
e Treguesit.

Bashkitë nuk
kanë asnjë
iniciativë.

Ekzistojnë
takimet e hapura
publike dhe
transmetimi
në kohë reale
i mbledhjes së
këshillit bashkiak
Kostoja e
dorëzimit të
një kërkese për
qasje falas në
informacion
është e
përballueshme
për shumicën e
qytetarëve dhe
pa pagesë për ata
me të ardhura të
ulëta.
Kërkesat për
informacion të
mbajtur nga
bashkia jepen në
kohën e duhur.

D3202. Bashkia u përgjigjet propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të qytetarëve
Indeksi

D32. PËRGJEGJSHMËRIA

Treguesi

Bashkia u përgjigjet propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të qytetarëve

Përkufizimi

Në çfarë mase bashkitë u përgjigjen propozimeve, rekomandimeve dhe kërkesave të
paraqitura nga qytetarët e tyre.

Metoda e
matjes

Mendimi i ekspertëve për shtrirjen e përgjegjshmërisë së qeverive vendore ndaj
propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të qytetarëve

Burimi i të
dhënave

Përgjigjet e sondazhit të bëra nga vlerësuesit e Bashkisë
Raporte kombëtare dhe ndërkombëtare, studime etj

Shkalla
Përshkrimi

1
Aspak

2
Në një masë të
vogël

3
Në një farë
mase

4
Në një masë të
moderuar

5
Në një masë të
madhe
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D33. TRANSPARENCA
D3301. Informimi mbi shpenzimet buxhetore - Transparenca e Buxhetit (përfshirja dhe
perspektiva e qytetarëve)
Indeksi

D33. TRANSPARENCA

Treguesi

D3301. Informimi mbi shpenzimet buxhetore - Transparenca e Buxhetit
(përfshirja dhe perspektiva e qytetarëve)

Përkufizimi

Shkalla në të cilën të dhënat për buxhetin janë të disponueshme për qytetarët.
Transparenca e Buxhetit do të thotë të jesh plotësisht i hapur me qytetarët për
mënyrën e mbledhjes dhe përdorimit të parave publike. Zbatimi i parimeve të
mëposhtme ndihmon në arritjen e transparencës buxhetore:
Parimet

Pikët

• Kuadri ligjor stimulon transparencën e buxhetit
• Dokumentet e lidhura me buxhetin (të tilla si buxheti i miratuar, përmbledhja
e buxhetit, raporti i 6 mujorit të parë, raporti i fundvitit, raporti i auditimit) janë
përgatitur dhe shpërndarë (Në dispozicion jo vetëm me kërkesë) për publikun.
• Datat e publikimit të dokumenteve të lidhura me buxhetin bëhen të ditura
të paktën një muaj përpara dhe i dërgohen mediave në të njëjtën ditë me
shkresë zyrtare.
• Dokumentet janë në dispozicion (në internet dhe kopjet e shtypura) falas.
Informacioni buxhetor është i disponueshëm dhe lehtësisht i arritshëm në
internet dhe offline për konsultim nga qytetarët.
• Botohet një prezantim jo teknik dedikuar qytetarëve që përshkruan
buxhetin dhe propozimet e tij (p.sh., një përmbledhje buxheti ose një
version miqësor i buxhetit me qytetarët).
• Autoritetet vendore zhvillojnë konsultime me publikun, si pjesë e procesit
të përcaktimit të prioriteteve buxhetore - Këshillat vendorë diskutojnë
buxhetin me qytetarët
• Kalimi i buxhetit është objekt i debatit publik në këshillin bashkiak.
• Qytetarët marrin pjesë, në hartimin e buxhetit (konsultimi publik dhe
pjesëmarrja aktive e qytetarëve në diskutimet e këshillit)
• Që vendimmarrësit të dëgjojnë komunitetin, pushteti vendor përdor
mënyra të larmishme.
• Banorët e kuptojnë se si ndikoi kontributi i tyre në buxhetin përfundimtar.
Pushteti vendor boton një gazetë të komunitetit ose përdor mjete të
mediave sociale.
• Raporti i 6-mujorit të parë dhe raporti i fundvitit diskutojnë rezultatin aktual
të buxhetit, publikohen në kuadër të kërkesave ligjore, por jo më shumë se
gjashtë muaj.

Mesatarja e pikëve:
(Shumatorja e pikëve/11)

Metoda e
matjes

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit

Burimi i të
dhënave
Shkalla

Administrata e bashkisë

Përshkrimi
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1
Aspak:
Nuk ka asnjë
detyrim ligjor
për informimin
e qytetarëve për
buxhetin e bashkisë

2
Në një masë të
vogël

3
Në një farë
mase

4
Në një masë të
modreruar

5
Në një masë të
madhe
Gjendja e dëshiruar
përshkruhet në
përkufizimin e
Treguesit

D3302. Qasja në procedurat e brendshme të punës së bashkisë
Indeksi

D33. TRANSPARENCA

Treguesi

D3302. Qasja në procedurat e brendshme të punës së bashkisë

Përkufizimi

Masa në të cilën bashkitë sigurojnë/garantojne qasje në procedurat e tyre të
brendshme të punës.
Transparenca nënkupton që procesi dhe procedurat e vendimmarrjes së bashkisë janë
të hapura dhe të qarta për publikun. Për të siguruar një akses të duhur në procedurat
e brendshme të punës, pushteti vendor duhet të sigurojë që:
Parimet

Pikët

• Është krijuar një procedurë efikase dhe e thjeshtë për adresimin e
kërkesave të qytetarëve për procedura të brendshme.
• Procedurat e ankesave janë të njohura për publikun dhe publiku ka
qasje të lehtë në to;
• Edukimi i qytetarëve dhe palëve të tjera të interesit vendor për
procedurat e brendshme përmes një Buletini Informativ bashkiak
dhe kanaleve të tjera të komunikimit është falas.
• Procedurat e punës që lidhen me administrimin dhe financimin
e kompetencave vendore, si dhe prokurimin publik janë qartë,
thjeshtë të përshkruara dhe të disponueshme në faqen e internetit
të bashkisë.
• Procedurat e punës në nivelin organizativ dhe menaxhimin e
burimeve njerëzore paraqiten qartë.
• Procedurat për raportimin e konflikteve të interesave janë hartuar
dhe janë në dispozicion të publikut.
• Procedura e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe
përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në grupe të
ndryshme pune, komisione dhe këshillat bashkiakë janë në
dispozicion të publikut.
• Raportet e jashtme (të auditimit) dhe të kontrollit të brendshëm
publik (nëse nuk janë konfidencialë) ofrojnë informacion të
mjaftueshëm për performancën e procedurave të brendshme të
punës.
Mesatarja e pikëve:
(Shumatorja e pikëve/8)

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit

Përshkrimi

Aspak:
Në një masë të
Nuk ka qasje të
vogël
Sigurimit të
procedurave
të brendshme
të punës së
bashkisë.

1

2

3
Në një farë
mase

4

5

Në një masë të Në një masë të
modreruar
madhe
Gjendja e
dëshiruar
përshkruhet në
përkufizimin e
Treguesit
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D3303. Qasja në vendimet e organeve vendore
Indeksi

D33. TRANSPARENCA

Treguesi
Përkufizimi

D3303. Qasja në vendimet e organeve vendore
Shkalla në të cilën vendimet e Kryetarit dhe Këshillit të bashkisë janë në
dispozicion të qytetarëve dhe publikut.
Për të siguruar aksesin e duhur në vendimet e organeve legjislative dhe ekzekutive
vendore, pushteti vendor duhet të sigurojë që:
Parimet

Pikët

• Vendimet e kryetarit dhe këshillit bashkiak publikohen dhe
regjistrohen në procesverbalin zyrtar të mbledhjeve të tij.
• Çdo vendim do të publikohet brenda një dite pune nga nënshkrimi
i tij dhe me të gjithë informacionin përkatës.
• Vendimet aktuale dhe ata të publikuara tashmë janë në dispozicion
në faqen e internetit të bashkisë.
• Arsyeja për shtyrjen e një vendimi ose mbajtjen e informacionit
sekret i komunikohet publikut në mënyrë të qartë. Flasim për
vendimi të parashikuara dhe në Ligjin për Informimin publik.
• Takimet e këshillit bashkiak mbahen në publik dhe transmetohen
në TV vendore, radio vendore dhe mjete të tjera të transmetimit në
dispozicion.
• Qytetarët kanë të drejtë të aplikojnë për të pasur vendimet e
organeve vendore, përfshirë dokumentet në letër si dhe ato
dixhitale. Ekziston një procedurë e qartë për procesin e kërkimit
për marrjen e vendimeve.
Mesatarja e pikëve:
(Shumatorja e pikëve/7))
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Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit

1

2

3

Përshkrimi

Not at all:
Nuk ka kornizë
ligjore që
detyron organet
legjislative dhe
ekzekutive
vendore
të ofrojnë
qasje falas
në vendimet
e tyre dhe
dokumentet
përkatëse.

Në një masë
të vogël

Në një farë
mase

4

5

Në një masë të Në një masë të
modreruar
madhe
Gjendja e
dëshiruar
përshkruhet në
përkufizimin e
Treguesit

D34. PËRGJEGJËSIA
D3401. Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e Bashkisë
Indeksi

D34. PËRGJEGJËSIA

Treguesi
Përkufizimi

D3401. Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e Bashkisë
Në çfarë mase Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e
Bashkisë.
Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e Bashkisë është politika e
Pushtetit Lokal për të promovuar një standard të lartë etike në shërbimin publik.
Titullarët lokalë dhe punonjësit duhet të jenë gjithnjë përgjegjës ndaj qytetarëve dhe
duhet të kryejnë detyrat e tyre me përgjegjësi, integritet, kompetencë dhe besnikëri
maksimale, të veprojnë me drejtësi dhe të mbështesin interesin publik mbi interesin
personal. Publiku ka të drejtë të presë sjelljen e standardeve më të larta nga të gjithë
ata të përfshirë në shërbimin e qeverisjes vendore.
Në mënyrë që të zbatohet Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për
Administratën e Bashkisë duhet të ekzistojnë parimet e mëposhtme:
Aspekti

Pikët

• Pushteti vendor ka një program orientimi për administratën bashkiake
dhe qytetarët për t‘u njohur me dispozitat e Kodit të Sjelljes.
• Nëpunësit civilë dhe titullarët vendorë deklarojnë me shkrim se ata do
të respektojnë dispozitat e Kodit për kryerjen e funksionit të tij / saj.
•

Është ngritur Komiteti Etik për monitorimin e zbatimit të Kodit.

• Kodi publikohet në faqen në internet të njësisë së vetëqeverisjes
vendore.
• Procedura për ankesa është e qartë dhe në dispozicion të publikut.
Çdokush ka të drejtë të paraqesë një ankesë kundrejt një punonjësi
ose titullari vendor për shkelje të Kodit.
• Auditimet e etikës që identifikojnë rreziqet për integritetin e
proceseve më të rëndësishme (për shembull menaxhimi financiar,
tenderimi, rekrutimi dhe promovimi, pushimi nga puna dhe disiplina)
bëhen rregullisht.
Mesatarja e pikëve:
(shumatorja e pikëve/6)
Për vlerësimin e drejtuar të këtij Treguesi, rekomandohet një metodë pikësh për aspekte të veçanta
të gjendjes së dëshiruar të Treguesëve. Sidoqoftë, rezultati përfundimtar i barabartë me mesataren e
pikëve duhet të sigurohet nga Treguesi në shkallën Likert.

Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit

1

2

Aspak:
Në një masë të
Nuk ka asnjë
vogël
Kod të Sjelljes
të miratuar nga
bashkia

3
Në një farë
mase

4

5

Në një masë të Në një masë të
madhe
modreruar
Gjendja e
dëshiruar
përshkruhet në
përkufizimin e
Treguesit
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D3403. Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e saj nga qytetarët.
Monitorimi dhe Vlerësimi të bazuar në Komunitet.
Indeksi

D34. PËRGJEGJËSIA

Treguesi

D3403. Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e saj nga
qytetarët. Monitorimidhe Vlerësimit të bazuar në Komunitet.
Në çfarë mase ekzistojne mekanizmat që qytetarët të monitorojnë dhe
vlerësojnë punën e bashkisë

Përkufizimi

Monitorimi dhe vlerësimi i bazuar në Komunitet është një mënyrë për të matur
nivelin e kënaqësisë së qytetarëve në lidhje me cilësinë e performancës së punës dhe
shërbimeve të ofruara nga bashkitë e tyre.
Në mënyrë që monitorimi dhe vlerësimi në bazë të Komunitetit të zbatohen në
mënyrë efektive, duhet të jenë krijuar aspektet e mëposhtme:
Parimet

Pikët

• E drejta e qytetarëve për të monitoruar njihet dhe promovohet nga
pushteti vendor
• Qytetarët dhe OSHC-të janë trajnuar si të marrin pjesë në monitorim
dhe vlerësim.
• OSHC-të janë kompetente për kompetencat e pushtetit vendor për
të mbështetur monitorimin dhe vlerësimin e qytetarëve
• Mekanizmat që sigurojnë reagime mbi funksionimin e qeverive
vendore dhe performancën e shërbimit publik janë krijuar.
Mekanizmat më të aplikuar janë si më poshtë:
● Diskutime në fokus grupe;
● Sondazhe përmes telefonit;
● Seancat dëgjimore publike;
● Reagimi i Qytetarëve - u lejon njerëzve të vlerësojnë autoritetin e
tyre lokal dhe ofrimin e shërbimeve.
● Takimet e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit bashkiak me
qytetarët.
● Karta e Qytetarëve - informon qytetarët për të drejtat e tyre dhe
standardet e shërbimeve, mjetet juridike për mosrespektim,
kostot etj.
● Kartat e rezultateve të komunitetit - një mjet për të saktësuar
përgjegjshmërinë sociale dhe publike dhe përgjegjshmërinë nga
ofruesit e shërbimeve dhe zakonisht përqendrohen në nivelin
lokal ose të objektit.
• Një mekanizëm auditimi që përfshin mjete për përfshirjen e
qytetarëve në M&V është krijuar për të vlerësuar performancën e
qeverisë.
• Monitorimi dhe vlerësimi i komunitetit bëhet rregullisht për
të nxjerrë në pah fushat e përmirësimit ose për të identifikuar
shërbimet që duhet të përmirësohen.

▼

Mesatarja e pikëvë:
(shumatorja e pikëve/7)
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Metoda e
matjes
Burimi i të
dhënave
Shkalla
Përshkrimi

Përshkrimi i gjendjes së dëshiruar të këtij Treguesi i cili është vlerësuar me 5 (pesë)
brenda Shkallës Likert është dhënë në Përkufizimin e Treguesit

1

2

3

4

5

Aspak
Nuk ka
mekanizma që
qytetarët të
monitorojnë
dhe vlerësojnë
punën e
bashkisë

Në një masë të
vogël

Në një farë
mase

Në një masë të
moderuar

Në një masë
të madhe
Gjendja e
dëshiruar
përshkruhet në
përkufizimin e
Treguesit

81
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D4. NJËSITË E
VETËQEVERISJES
VENDORE NË DIALOG
NDËRQEVERITAR
Tabela 4: Treguesit e Dimensionit 4: PËRFSHIRJA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES
VENDORE NË DIALOG NDËRQEVERITAR
Kodi

Emërtimi i dimensionit/Indeksit/Treguesit

D4

PËRFSHIRJA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE NË DIALOG NDËRQEVERITAR

D41

Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

D412.

Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në proceset vendimmarrëse strategjike të
shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Kontributi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në qëndrueshmërinë financiare të shoqatave
përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

D42.

Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

D411.

D423.

Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në forumet profesionale të shoqatave
përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Aktivizmi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kuadrit ligjor, institucional
dhe operacional për qeverisjen vendore
Pjesëmarrja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në Takimet e Këshillit Konsultativ Qeveri
Qendrore – Qeveri VEndore

D423.

Numri i propozimeve të paraqitura nga njësia e vetëqeverisjes vendore

D43.

Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore

D431.

Përqindja e opinioneve dhe propozimeve njësisë të pranuara dhe përfshirë në legjislacion

D421.
D422.

D441.

Relevanca e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të miratuara/përfshirë në
legjislacion
Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun ndërqeveritar në nivel
ndërkombëtar
Aksesi i njësisë së vetëqeverisjes vendore organizata që promovojnë qeverisjen vendore në
nivel ndërkombëtar

D442.

Mobilizimi i resurseve për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar

D432.
D44.
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D41. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar
D411. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në proceset vendimmarrëse
strategjike të shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D41. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

Treguesi

D411. Përfaqësimi politik i njësisë së vetëqeverisjes vendore në proceset
vendimmarrëse strategjike të shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Ky tregues synon të vlerësojë shkallën e angazhimit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore në nivelin më të lartë të përfaqësimit politik në proceset kryesore
vendimmarrëse e strategjike të shoqatave përfaqësuese të Qevreisjes vendore

Burimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore nuk merr
pjesë në proceset
vendimmarrëse
kryesore strategjike
dhe të përcaktimit
të prioriteteve
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore merr
pjesë sporadikisht
në proceset
vendimmarrëse
kryesore strategjike
dhe të përcaktimit
të prioriteteve
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore,
dhe zakonisht
jo nëpërmjet
përfaqësuesve më të
lartë politikë

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore merr
pjesë në proceset
dhe forumet
vendimmarrëse
kryesore strategjike
dhe të përcaktimit
të prioriteteve
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore,
dhe zakonisht
jo nëpërmjet
përfaqësuesve më të
lartë politikë

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore
përfaqësohet
rregullisht në
nivelet më të larta
politike në proceset
vendimmarrëse
kryesore strategjike
dhe përcaktimit
të prioriteteve
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore.

D412. Kontributi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në qëndrueshmërinë financiare të
shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D41. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

Treguesi

D412. Kontributi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në qëndrueshmërinë
financiare të shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Ky tregues synon të vlerësojë shkallën në të cilën njësia e vetëqeverisjes vendore
paguan kontributin (kuotën) e anëtarësimit pranë shoqatës (shoqatave) të
vetëqeverisjes vendore. Pagesa e kuotës së anëtarësisë tregon angazhimin dhe
perceptimin e njësisë mbi rëndësinë e dialogut ndërqeveritar.
Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Përkufizimi

Burimi
Shkalla

2

3

4

Njësia e

Njësia e

Njësia e

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vendore nuk është

vendore është e

vendore është

vendore është

e anëtarësuar në

anëtarësuar në

e anëtarësuar

e anëtarësuar

asnjë shoqatë të

një shoqatë të

dhe paguan

dhe paguan

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

rregullisht kuotën e

rregullisht kuotën e

vendore

vendore, por nuk

anëtarësimit

anëtarësimit

▼

Përshkrimi

1
Njësia e
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Përshkrimi

Njësia e

paguan rregullisht

në një shoqatë

vetëqeverisjes

kuotën e anëtarësisë.

të vetëqeverisjes

të vetëqeverisjes

vendore,

vendore, merr pjesë

vendore nuk është

në një shoqatë

e anëtarësuar në

edhe në aktivitetet

asnjë shoqatë të

e organizuar nga

vetëqeverisjes

shoqata tjetër e

vendore

qeverisjes vendore,
pavarësisht dallimeve
politike eventuale.

D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar
D421. Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në forumet profesionale të
shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

Treguesi
Përkufizimi

D421. Përfaqësimi njësisë së vetëqeverisjes vendore në forumet profesionale të
shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Ky tregues synon të vlerësojë shkallën e angazhimit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore proceset dhe aktivitetet e forumeve profesionale të shoqatave përfaqësuese
të Qeverisjes vendore

Burimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore nuk merr
pjesë në proceset dhe
aktivitetet e forumeve
profesionale
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore merr
pjesë sporadikisht
në proceset dhe
aktivitetet e forumeve
profesionale
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore,
dhe zakonisht jo
me nivelin e duhur
të përfaqësimit
profesional

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore merr pjesë
në proceset dhe
aktivitetet e forumeve
profesionale
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore,
ndonjëherë edhe jo
me nivelin e duhur
të përfaqësimit
profesional

Njësia e
vetëqeverisjes
vendore merr
pjesë rregullisht
në proceset dhe
aktivitetet e forumeve
profesionale
të shoqatave
përfaqësuese të
qeverisjes vendore,
me nivelin e duhur
të përfaqësimit
profesional

Indeksi

D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog ndërqeveritar

Treguesi

D422. Aktvizmi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kuadrit
ligjor, institucional dhe operacional për qeverisjen vendore

Përkufizimi

Ky tregues vlerëson shkallën e angazhimit të njësisë së vetëqeverisjes vendore në
dhënien e mendimeve dhe opinioneve për përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit
ligjor, institucional dhe operacional për qeverisjen vendore, në këndvështrimin
e dhënies së mendimeve dhe opionioneve kur kërkohen por edhe propozimin e
iniciativave të reja që duhen ndërmarrë nga qeveria qendrore.

▼

D422. Aktivizmi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e kuadrit ligjor,
institucional dhe operacional për qeverisjen vendore
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Burimi
Shkalla
Përshkrimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

1

2

3

4

NJQV nuk paraqet

NJQV nuk paraqet

NJQV paraqet në

NJQV paraqet

interes për të

në kohë mendimet

kohë mendimet apo

në kohë dhe në

dhënë mendime

apo opinionet e saj

opinionet e saj mbi

formatin e duhur

apo opinione mbi

mbi mbi projekt-

mbi projekt-vendimet

mendimet apo

projekt-vendimet apo

vendimet apo

apo projektligjet që

opinionet e saj mbi

projektligjet që mund

projektligjet që mund

mund të kenë impact

mbi projekt-vendimet

të kenë impakt mbi

të kenë impakt mbi

mbi qeverisjen

apo projektligjet që

qeverisjen vendore

qeverisjen vendore.

vendore

mund të kenë impact

përgjithësisht

mbi qeverisjen

informacioni

vendore. NJQV është

nuk paraqitet

aktive në propozimin

në një format të

e iniciativave ligjore

përshtatshëm

për të përmirësuar
qeverisjen vendore
dhe eficiencën e
administratës publike
në tërësi.

D423. Pjesëmarrja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në Takimet e Këshillit Konsultativ
Qeveri Qendrore – Qeveri Vendore
Indeksi

D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog
ndërqeveritar

Treguesi

D423. Pjesëmarrja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në Takimet e Këshillit
Konsultativ Qeveri Qendrore – Qeveri Vendore

Përkufizimi

Ky tregues vlerëson shkallën e angazhimit të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore (të emëruar si anëtar i Këshillit Konsultativ Qeveri Qendrore – Qeveri Vendore)
në drejtim të pjesëmarrjes dhe aktvivizimit për diskutimin e projektakteve ligjore dhe
nënligjore që ndikojnë qeverisjen vendore.

Burimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Njësia e

Njësia e

Njësia e

Njësia e

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vetëqeverisjes

vendore nuk paraqet

vendore sporadikisht

vendore merr pjesë

vendore merr pjesë

interes për të marrë

merr pjesë në

sporadikisht në

në takimet e Këshillit

pjesë në takimet e

takimet e Këshillit

takimet e Këshillit

Konsultativ, por

Këshillit Konsultativ

Konsultativ, por jo

Konsultativ, por me

me nivelin e duhur

me nivelin e duhur të

nivelin e duhur të

të përfaqësimit

përfaqësimit politik.

përfaqësimit politik.

politik dhe është
aktive në ngritjen
e propozimeve
për përforcimin e
qeverisjes vendore.
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D424. Numri i propozimeve të paraqitura nga njësia e vetëqeverisjes vendore
Indeksi

D42. Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog
ndërqeveritar

Treguesi

D424. Numri i opinioneve dhe propozimeve të paraqitura nga njësia e vetëqeverisjes
vendore
Ky tregues vlerëson numrin e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore
brenda një viti, për përmirësimin e kuadrit ligjor, institucional dhe operacional
për përmirësimin e qeverisjes vendore dhe eficiencës së administratës publike, të
dërguara pranë shoqatave përfaqësuese të qeverisjes vendore.

Përkufizimi

Burimi
Shkalla
Përshkrimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

1

2

3

4

0 opinione dhe

1-3 opinione dhe

4-6 opinione dhe

7-10 opinione dhe

propozime

propozime

propozime

propozime

D43. Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore
D431. Përqindja e opinioneve dhe propozimeve njësisë të pranuara dhe përfshirë në
legjislacion
Indeksi

D43. Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Treguesi

D431. Përqindja e opinioneve dhe propozimeve njësisë të përfshirë në legjislacion

Përkufizimi

Ky tregues vlerëson shkallën e suksesit të opinioneve dhe propozimeve të njësisë
së vetëqeverisjes vendore brenda një viti, për përmirësimin e kuadrit ligjor,
institucional dhe operacional për përmirësimin e qeverisjes vendore dhe eficiencës
së administratës publike, të dërguara pranë shoqatave përfaqësuese të qeverisjes
vendore dhe të marra në konsideratë nga qeveria.

Burimi

Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Më pak se 10%

10% deri në 20%

20 deri në 30%

Mbi 30%

D432. Relevanca e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të miratuara
Indeksi

D43. Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Treguesi

D432. Relevanca e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të miratuara/
përfshirë në legjislacion

Përkufizimi

Ky tregues vlerëson se cilat opinione dhe propozime të njësisë së vetëqeverisjes janë
marrë në konsideratë nga qeveria dhe janë përfshirë në legjislacionin përfundimtar,
ato më relevantet dhe të rëndësishmet apo vetem propozimet me impakt më të vogël.
Njësia e vetqëverisjes vendore, Shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore,
Bazuar në mendimin e ekspertëve të ilustruar me shembuj të ndryshimit të politikave
dhe shtrirjen e ndikimit të tyre të pritshëm.
Raportet e SHQV-së.

Burimi

Shkalla
Përshkrimi

1

2

3

4

Jo relevante

Jo shumë relevante

Mesatarisht
relevante

Shumë relevante
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D44. Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun ndërqeveritar në
nivel ndërkombëtar
D441. Aksesi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në organizata që promovojnë qeverisjen
vendore në nivel ndërkombëtar
Indeksi

D44. Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun
ndërqeveritar në nivel ndërkombëtar

Treguesi

D441. Aksesi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në organizata që promovojnë
qeverisjen vendore në nivel ndërkombëtar
Ky tregues shqyrton nivelin e angazhimit, pozicionimit dhe aksesit të Njësisë së
Vetëqeverisjes Vendore pranë institucioneve dhe organizatave kryesore evropiane dhe
ndërkombëtare (si p.sh., Institucionet e BE-së si në Bruksel ashtu edhe në atë kombëtar,
apo me Kongresin e Autoriteteve Vendore të Këshillit të Evropës) që promovojnë
qeverisjen vendore, dhe me donatorët aktivë në fushën e qeverisjes vendore.

Përkufizimi

Burimi

Shkalla
Përshkrimi

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Shoqatat përfaqësuese të Vetëqeverisjes Vendore,
Institucionet, organizatat dhe donatorët ndërkombëtarë aktivë në Shqipëri dhe në
nivel ndërkombëtar

1

2

3

Njësia e Vetëqeverisjes
Vendore ka ndëveprim
apo aktivitete e
iniciatva me organizatat
ndërkombëtare
që promovojnë
qeverisjen vendore
në nivel kombëtar e
ndërkombëtar.

Njësia e Vetëqeverisjes
Vendore merr pjesë në
aktivitetet e organizuara
nga Delegacioni i BEsë, dhe organizata e
donatorë të tjerë por
nuk ka ndërveprim
apo aktivitete të
përbashkëta;

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore merr
pjesë në aktivitetet e organizuara nga
Delegacioni i BE-së, dhe organizata e
donatorë të tjerë, dhe kërkon aktivisht
të ndërveprojë me këto institucione
dhe organizata përmes Shoqatave
përfaqësuese të qeverisjes vendore dhe
strukturave të saj të posacme.

D442. Mobilizimi i resurseve për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Indeksi

D44. Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun
ndërqeveritar në nivel ndërkombëtar

Treguesi

D442. Mobilizimi i resurseve për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Përkufizimi

Ky tregues shqyrton nivelin e angazhimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore pranë
institucioneve dhe organizatave kryesore evropiane dhe ndërkombëtare (si p.sh.,
Institucionet e BE-së si në Bruksel ashtu edhe në atë kombëtar, apo me Kongresin e
Autoriteteve Vendore të Këshillit të Evropës) që promovojnë qeverisjen vendore, dhe
me donatorët aktivë në fushën e qeverisjes vendore dhe zhvillimit ekonomik, nëpërmjet
mobilizimit të burimeve njerëzore dhe financiare të dedikuara për aktivitete të tilla.
Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, Shoqatat përfaqësuese të Qeverisjes Vendore,
Institucionet, organizatat dhe donatorët ndërkombëtarë aktivë në Shqipëri dhe në
nivel ndërkombëtar. Buxheti vjetor dhe organigrama SHQV.

Burimi

Shkalla
Përshkrimi
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1

2

3

Asnjë burim
për dialog dhe
bashkëpunim
ndërkombëtar

Nuk ka buxhet apo strukturë
të dedikuar për dialogun dhe
bashkëpunimin ndërkombëtar,
por kur krijohet një mundësi
bashkëpunimi, njësia alokon një
buxhet për aktivitetin.

Ekziston një buxhet dhe strukturë
e dedikuar për dialogun dhe
bashkëpunimin ndërkombëtar e cila
është aktive në krijimin dhe ruajtjen
e marrëdhënieve dhe aktiviteteve me
organizatat ndërkombëtare për advokim
për forcimin e qeverisjes vendore
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MATRICA E
VLERËSIMIT
Në bazë të peshave të përcaktuara në Metodologjinë e IORD, të katër dimensionet e matjes së
decentralizimit qëndrojnë në këto raporte për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore:

D1. Autonomia e
Vetëqeverisjes Vendore

34.27

Titujt e grafikëve
D1 - Autonomia e Vetëqeverisjes Vendore
D2 - Cilësia e Shërbimeve Publike Vendore

D2. Cilësia e Shërbimeve
Publike Vendore

28.66

D3 - Pjesëmarrja Qytetare dhe Përgjegjshmëria e NjVQV
D4 - Aktivizmi i NjVQV në Dialogun Ndërqeveritar

D3. Pjesëmarrja Qytetare
dhe Përgjegjshmëria e

19.49

NjVQV
D4. Aktivizmi i NjVQV në
Dialogun Ndërqeveritar

17.58

D1.
Autonomia e
Vetëqeverisjes
Vendore,
34.27

D2.
Cilësia e
Shërbimeve
Publike
Vendore,
28.66

D3.
Pjesëmarrja
Qytetare dhe
Përgjegjshmëria e
NjVQV,
19.49

D4.
Aktivizmi i
NjVQV në
Dialogun
Ndërqeveritar
17.58

Sikurse mund të evidentohet, në përcaktimin e vlerës finale të indeksit, treguesit e dimensionit
të parë – që vlerëson elementët përbërës të autonomisë vendore, dhe ato të dimensionit të
dytë, që adreson cilësinë e shërbimeve publike, zënë një peshë më të madhe se treguesit
e dimensionit të tretë dhe të katërt që lidhen me pjesëmarrjen qytetare, transparencën,
përgjegjshmërinë e njësisë së qeverisjes vendore dhe dialogun ndërqeveritar.
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D1. AUTONOMIA E VETËQEVERISJES VENDORE
Kodi

Emërtimi i dimensionit / Indeksit / Treguesit

Pesha

D1

AUTONOMIA E VETËQEVERISJES VENDORE

D11

Garancitë kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen vendore

7.65

D111

Zbatimi i parimeve kushtetuese dhe ligjore për vetëqeverisjen
vendore

3.94

D112

Zbatimi i parimit të mbrojtjes ligjore të vetëqeverisjes vendore

3.71

D12.

Autonomia Politike dhe Administrative e Vetëqeverisjes
Vendore

8.66

D121

Autonomia e vetëqeverisjes vendore për të rregulluar dhe
administruar kompetencat vendore

3.96

D122

Autonomia administrative e vetëqeverisjes vendore

2.46

D123

Monitorimi dhe mbikëqyrja e organeve të vetëqeverisjes vendore

2.24

D13

Autonomia Fiskale dhe Financiare e Vetëqeverisjes Vendore

9.78

D131

Kompetencat tatimore të vetëqeverisjes vendore për taksat
vendore

2.27

D132

Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore për tarifat e
shërbimet vendore

1.92

D133

Autonomia Fiskale Vendore - Raporti i të ardhurave të veta ndaj të
ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore

1.71

D134

Autonomia Financiare Vendore – Raporti i të ardhurave vendore të
veta ndaj të ardhurave totale të njësisë së vetëqeverisjes vendore

1.90

D135

Përqindja e transfertave të pakushtëzuara në totalin e
transfertave të përftuara nga njësia e vetëqeverisjes vendore

1.98

D14

Qëndrueshmëria e Menaxhimit Financiar Publik në Nivel
Vendor

8.18

D141

Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore - Niveli i
realizimit të të ardhurave të veta vendore përkundrejt planit
fillestar

3.55

D142

Besueshmëria e buxhetit vendor - Niveli i realizimit buxhetit
vendor përkundrejt planit fillestar

2.36

D143

Kapaciteti fiskal i njësisë së vetëqeverisjes vendore – Detyrimet
tatimore të pambledhura

1.60

D144

Qëndrueshmëria buxhetore vendore – Detyrimet financiare të
prapambetura të njësisë së vetëqeverisjes vendore kundrejt
palëve të treta

0.67

Vlerësimi

34.27
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D2 – CILËSIA E SHËRBIMEVE VENDORE 15
Kodi

Emri i Dimensionit/Indeksi/Nën-indeksi/Treguesi

D2

CILËSIA E SHËRBIMEVE VENDORE

D21
D211

SHËRBIMET BASHKIAKE

8,63

Menaxhim i Mbetjeve të Ngurta

1,74

Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta (% e
popullsisë që merr shërbimin)

0,70

Përqindja e popullsisë që mbulohet nga landifille të standartizuara

0,52

Norma e riciklimit (%)

0,52

Furnizimi me ujë dhe kanalizimet

1,93

Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë

0,79

Shtrirja e shërbimit të kanalizimeve

0,44

Trajtimi i ujrave të ndotur

0,26

Performanca e Shërbimeve – Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/
ditë]

0,35

Performanca e Shërbimeve – Humbjet e ujit [m3 /km/d]

0,09

Efiçensa e Energjisë

2,35

Bashkitë kanë hartuar Plane Veprimi për Efiçensën e Energjisë

1,24

Bashkitë i janë bashkuar Konventës Evropiane të Kryetarëve për
qëndrueshmëri vendore të energjisë

1,11

Lëvizshmëria urbane

2,61

Cilësia e shërbimeve të transportit publik urban

1.13

Cilësia e infrastrukturës rrugore vendore

1.48

ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

5,76

Ekzistojnë strategji të zhvillimit vendor

1,29

Proçesi i Planifikimit më Pjesëmarrje të Zhvillimit Ekonomik Vendor

2,39

Buxheti për Zhvillim (Shpenzimet Kapitale kundrejt shpenzimeve
totale)

2,08

ÇËSHTJET SOCIALE (ARSIMI, KULTURA, NDIHMA SOCIALE)

6,36

D2301

Bashkitë dhe institucionet në varësi për arsimin ndërmarrin
planifikim strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë
përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

1,59

D2302

Bashkitë dhe institucionet në varësi për kulturën ndërmarrin
planifikim strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë
përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

1,59

D2303

Bashkitë dhe institucionet në varësi për sportin ndërmarrin
planifikim strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë
përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

1,59

Bashkitë dhe institucionet në varësi për ndihmën ekonomike
ndërmarrin planifikim strategjik efektiv me pjesëmarrje, tregojnë
përgjegjshmëri sociale dhe kanë mekanizma raportimi/monitorimi

1,59

MENAXHIMI I FATKEQËSIVE NATYRORE

3,78

D2111
D2112
D2113
D212
D2121
D2122
D2123
D2124
D2125
D213
D2131
D2132
D214
D2142
D2144
D22
D2211
D2212
D2213
D23

Vlerësimi

28,66

▼

D2304
D24

Pesha
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D2401
D2402
D2403
D2404
D2405
D25
D251
D2512
D2513
D2514
D2515
D252
D2521
D2522
D2523
D2524

D253
D2531
D2532
D2533
D2534
D254
D2541
D2542
D2543
D255
D2551
D2552
D2553

Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut dhe Menaxhimin e
pasojave (Strategji të Zhvillimit Vendor, Strategji për Emergjencat
Civile)

1,32

Shërbimi i Mbrojtjes Civile të NjQV

1,13

Programi Vullnetar i Mbrojtjes Civile (Elementë të Njësive Vullnetare
në nivel lokal)

0,38

Pajisja me reparte zjarrfikse

0,57

Lehtësi në prokurimin publik në raste të emergjencave

0,38

QYTETET SMART

4,13

Qytetet smart: Prosperiteti (Risitë; Punësimi; Barazia; Ekonomi
e gjelbër; Zhvillim ekonomik; Konkurenca & Atraksioni)

0,80

Norma e papunësisë – Përqindja e papunësisë tek personat të aftë
për punë

0,28

Norma e papunësisë tek të rinjtë – Përqindja

0,16

Përballueshmëria e strehimit - % e popullsisë që mund të përballojë
strehimin

0,24

Fluksi i turizmit - Numri i turistëve në vit për banor

0,12

Qytetet Smart: Qeverisja

0,80

Politika e qytetit smart

0,12

Koncepti smart njihet nga administrata vendore

0,12

Buxheti-Shpenzime të bashkisë për tranzicionin në qytete smart

0,28

Bashkëpunimi ndërinstitucional – Sa bashkitë bashkëpunojnë me
institucionet qendrore lidhur me konceptin e qytetit smart

0,28

Qytetet Smart: Planeti (Energjia; Uji; Toka; Klima dhe
përballimi; Cilësia e Ajrit; Mbetjet e Ngruta Urbane dhe
Ekosistemi)

0,80

Konsumi i energjisë në banesa për frymë (ekuivalenti i kg naftë)

0,24

Shkarkimet CO2 – Shkarkimet CO2 në tonë për frymë në vit

0,32

Dendësia e popullsisë

0,12

Strategji për përballimin e ndryshimeve klimaterike

0,12

Qytetet Smart: Njerëzit (Shëndeti; Siguria; Qasja në shërbime
të tjera)

0,93

Gjatësia e korsive për biçikleta

0,48

Nxitja e stilit të shëndetshëm të jetesës – Sa përpjekje bëhen për të
hartuar politika për një stil të shëndetshëm jetese

0,13

Qasja në internet në ambiente publike Wi-Fi

0,32

Qytetet Smart: ICT (Infrastruktura dhe Publikimi i të Dhënave)

0,80

ICT – Publikimi i të dhënave për buxhetin e bashkisë

0,24

ICT - Publikimi i të dhënave për Prokurimin

0,16

ICT - Publikimi i të dhënave për Menaxhimin e Tokës

0,40
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D3 - PJESËMARRJA DHE PËRGJEGJSHMËRIA
Kodi

Emri i Dimensionit/Indeksi/Nën-indeksi/Treguesi

Pesha

D3

PJESËMARRJA DHE PËRGJEGJSHMËRIA

19,49

D31
D3101
D3102
D3103
D32

Pjesëmarrja

6,34

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje në nivel lokal

2,62

Buxhetimi me pjesëmarrje

2,01

Pjesëmarrja qytetare në zbatimin e politikave vendore

1,71

Përgjigja ndaj qytetarëve
Informimi për të gjitha grupet e qytetarëve - Informim falas për
informacione me rëndësi publike
Bashkia u përgjigjet propozimeve / rekomandimeve / kërkesave të
qytetarëve
Transparenca
Informimi mbi shpenzimet buxhetore - Transparenca e Buxhetit
(përfshirja dhe perspektiva e qytetarëve)
Qasja në procedurat e brendshme të punës së bashkisë

4.33

Qasja në vendimet e organeve vendore

1,28

Përgjegjësia
Zbatohet Kodi i Sjelljes dhe Standardet Etike për Administratën e
Bashkisë.
Bashkia ka krijuar mekanizma monitorimi dhe vlerësimi për punën e
saj nga qytetarët. Monitorimi dhe Vlerësimi të bazuar në Komunitet.

4.19

D3201
D3202
D33
D3301
D3302
D3303
D34
D3401
D3403
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1,84
2,49
4.64
1,68
1,68

2.76
1,43

Vlerësimi

D4 - PËRFSHIRJA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE NË DIALOG
NDËRQEVERITAR
Kodi

Emërtimi i dimensionit/Indeksit/Treguesit

Pesha

D4

Përfshirja E Njësisë Së Vetëqeverisjes Vendore Në Dialog
Ndërqeveritar

17.75

D41
D411.
D412.
D42.
D421.
D422.
D423.
D423.
D43.
D431.
D432.
D44.
D441.
D442.

Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog
ndërqeveritar
Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në proceset
vendimmarrëse strategjike të shoqatave përfaqësuese të
vetëqeverisjes vendore
Kontributi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në qëndrueshmërinë
financiare të shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Angazhimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për dialog
ndërqeveritar
Pozicionimi i njësisë së vetëqeverisjes vendore në forumet
profesionale të shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore
Aktivizmi i njësisë së vetëqeverisjes vendore për përmirësimin e
kuadrit ligjor, institucional dhe operacional për qeverisjen vendore
Pjesëmarrja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në Takimet e Këshillit
Konsultativ Qeveri Qendrore – Qeveri VEndore
Numri i propozimeve të paraqitura nga njësia e vetëqeverisjes
vendore
Ndikimi i propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore
Përqindja e opinioneve dhe propozimeve njësisë të pranuara dhe
përfshirë në legjislacion
Relevanca e propozimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore të
miratuara/përfshirë në legjislacion
Përfshirja e njësisë së vetëqeverisjes vendore në dialogun
ndërqeveritar në nivel ndërkombëtar
Aksesi i njësisë së vetëqeverisjes vendore organizata që promovojnë
qeverisjen vendore në nivel ndërkombëtar
Mobilizimi i resurseve për dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Vlerësimi

3.23
1.80
1.43
7.61
2.96
2.04
0.80
1.81
4.87
2.54
2.33
1.87
0,97
0,90
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Krahasimi me
Evropën Juglindore
Grafikët në vijim lejojnë krahasimin e rezultateve të vlerësimit të bashkisë me mesataren e
rezultateve të vlerësimit në Evropën Juglindore, të kryer nga NALAS nëpërmjet IORD.
Grafiku nr. 1 Mesatarja e rezultateve të vlerësimit të IORD të NALAS në Evropën Juglindore

Burimi: NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore
Grafiku nr. 2 Dimensioni 1 – Autonomia e Vetëqeverisjes Vendore - Mesatarja e rezultateve të
vlerësimit të IORD të NALAS në Evropën Juglindore

Burimi: NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore
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Grafiku nr. 3 Dimensioni 2 – Cilesia e Sherbimeve - Mesatarja e rezultateve të vlerësimit të
IORD të NALAS në Evropën Juglindore

Burimi: NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore

Grafiku nr. 4 Dimensioni 3 – Pjesemarrja dhe Pergjegjshmeria - Mesatarja e rezultateve të
vlerësimit të IORD të NALAS në Evropën Juglindore

Burimi: NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore
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Grafiku nr. 5 Dimensioni 4 – Pjesemarrja dhe Pergjegjshmeria - Mesatarja e rezultateve të
vlerësimit të IORD të NALAS në Evropën Juglindore

Burimi: NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore
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Fund.
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KATALOGU

I TREGUESVE

TE DECENTRALIZIMIT

